รหัสทัวร์ : THV7-UL-LK-1AUG-31OCT17H

อัตราค่ าบริการ (เดินทางได้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2560)
ผู้ใหญ่ ท่านละ (พักห้ องละ2 ท่ าน)
38,500.- บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
7,500.- บาท

รหัสทัวร์ : THV7-UL-LK-1AUG-31OCT17H
วันแรก
19.00 น.

21.50 น.
23.40 น.

วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – โคลอมโบ (สนามบินบันดารานัยเก)
คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8
เคาน์ เตอร์ S โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ รอให้ การต้ อนรับ พร้ อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติโคลอมโบ (Bandaranaike International Airport)
ประเทศศรีลังกา สายการบิน Sri Lankan Airlines เที่ยวบินที่ UL883
ถึงสนามบินโคลอมโบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร (เวลาที่ศรี ลงั กาช้ ากว่าไทย2ชม.)
นาคณะเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั เมืองเนกอมโบ

อนุราธปุระ – ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ – ฮาบาราน่ า
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง “อนุราธปุระ” (Anuradhapura) ซึ่งเคยเป็ นเมือง
หลวงแห่งแรกของประเทศศรี ลงั กามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่า
พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ ามาตังมั
้ น่ ที่เมืองนี ้ เมืองอนุราธปุระ
ซึ่ ง เป็ นดิ น แดนโบราณที่ ห ลากหลายไปด้ วยสั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
พระพุทธศาสนาตังอยู
้ ท่ างทิศเหนือของ กรุงโคลัมโบ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เข้ าสักการะ “ต้ นพระศรีมหาโพธิ์” (Sri Maha Bodhi Treetemple)
ที่นากิ่งมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพราะเชื่อกันว่าพระนางเถรี
สังฆมิตตา พระราชธิ ด าของพระเจ้ าอโศกมหาราชทรงผนวชเป็ น
ภิ ก ษุ ณี เป็ นผู้น าหน่ อ ต้ น พระศรี ม หาโพธิ์ ต้ น นี ม้ าจากพุท ธคยา
ประเทศอิ น เดี ย มาปลู ก ไว้ ที่ เ มื อ งอนุ ร าชปุ ร ะ ในปี พ.ศ. 235
(ประมาณ สองพันสามร้ อยกว่าปี มาแล้ ว) จากนัน้ นาท่านเดินทาง
เยี่ยมชมบริเวณสถานที่โดยรอบเพื่อเยี่ยมชมสิง่ ปลูกสร้ างต่าง ๆ ในพื ้นที่มรดกโลก
รับประทานอาหารค่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั

สิกิริยา – ดัมบุลลา – วัดถา้ ดัมบุลลา – แคนดี ้ – วัดพระเขีย้ วแก้ ว
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองสิกิริยา
เยี่ยมชม “พระราชวังลอยฟ้ าสิกิริยา” (Sigiriya Rock Fortress)
หรื อที่ผ้ คู น รู้จกั ในนาม ภูเขาสิงห์โต (Lion rock) หรื อ แท่นศิลาราชสีห์
ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรี ลงั กา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลาดับที่ 8 เป็ น
ยอดเขาที่สงู ที่สดุ เดินขึ ้นบันได 2,200 ขัน้ สร้ างโดยกษัตริ ย์กสั สัปปะ
สมัยศตวรรษที่ 5 ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชัน้ มีแท่นศิลายักษ์ สงู
155 เมตร เป็ นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้ อนหินยักษ์
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กลางวัน

วางอยูบ่ นที่ราบ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
แวะชม “สวนสมุนไพร” (Spice Garden) ซึง่ ที่นี่มีผลิตผลทางการเกษตรจาหน่ายเช่น น ้ายาปลูกผมซึง่ สกัด
จากผลมะพร้ าวคิงส์โคโคนัท (KING COCONUT) หรื อน ้ายาสมุนไพร
เยี่ยมชม “วัดถา้ ดัมบุลลา” (Dambulla Cave Temple) มรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1991 พ.ศ.2534 ถือเป็ นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรี ลงั กา
สร้ างโดยพระเจ้ าวาลากัมบา (พระเจ้ าวัฏฏคามณีอภัย) พระองค์ทรง
เคยพานักในถา้ ที่ดมั บุลลาเป็ นเวลาทัง้ สิ ้น 14 ปี ในช่วงที่พระองค์
เสด็จ พลัดถิ่ น จากเมื อ งอนุร าธปุระ เพื่อเป็ น การตัง้ หลักก่อ นที่ จ ะ
รวบรวมไพร่พลกลับไปรบ
เข้ าสูเ่ มือง ”แคนดี”้ (Kandy) มาจากคาว่า kanda เป็ นภาษาสิงหล
แปลว่า เนินเขา เนื่องจากแคนดี ้อยู่สงู จากระดับน ้าทะเล 1,600 ฟุต
ชื่อเดิมคือ ศิริวฒ
ั นานคร หรื อ สิงหขันธนคร ตามชื่อของฤาษีตนหนึง่
ที่เชื่อกันว่าเคยอาศัยอยู่ที่นี่ ชาวเมืองสิงหลเรี ยก “ขันธะ” หมายถึง
กองหินหรื อภูเขา ต่อมาเมื่ออังกฤษเข้ าครองเมือง การเรี ยกขันธะ จึง
ออกเสียงสาเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรื อ แคนดี ้ เมืองแคนดีเคยเป็ น
ที่มนั่ สุดท้ ายของกษัตริย์สงิ หล ก่อนการเสียดินแดนให้ กบั จักรวรรดิองั กฤษในปี พ.ศ.2358
เข้ าสักการะ “วัดพระเขีย้ วแก้ ว” (Temple of Tooth) ทุกท่ านต้ อง
สวมชุดสีขาว สุภาพเท่ านั้น ชมพิธีกรรมทางศาสนา เป็ นสถานที่
ประดิษฐาน พระทันตธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าหรื อ
ที่ร้ ู จกั กันในนาม พระบรมธาตุเขี ้ยวแก้ ว เพียงองค์เดียวที่ปรากฏบน
โลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรั บความถูกต้ องตรงตามพระคัมภีร์
มหาวงศ์ ด้ วยว่า พระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรี ระมีอยูด่ ้ วยกัน 4 องค์ นับตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษ
ที่ 9 พระเขี ้ยวแก้ วได้ ประดิษฐานอยูบ่ นแผ่นดินแห่งนี ้มาโดยตลอด มิเคยถูกนาออกไปไว้ ณ สถานที่อื่นเลย

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

รับประทานอาหารค่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั

ไร่ ชานูวาร่ าเอลิยา
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “ไร่ ชา นูวาร่ า เอลิยา” (Nuwara Eliya) เมืองเล็กที่ซอ่ น
ตัวอยู่บนหุบเขา ได้ รับการขนานนามว่า "Little England" สัมผัส
กลิ่นอายเมืองจาลองของอังกฤษ อาทิ ตึกรามบ้ านช่อง ไปรษณี ย์
ที่มีฉากหลังอันงดงามตังอยู
้ ่กบั เทือกเขาหุบเขาน ้าตกและสวนปลูก
ใบชา ชมวิวที่เต็มไปด้ วยความงดงามของไร่ ชาซึง่ เป็ นต้ นกาเนิดของ
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กลางวัน

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า
กลางวัน

ชา Ceylon ชาที่ได้ รับการขนานนามว่ามีคณ
ุ ภาพดีตดิ อันดับโลก พร้ อมชมโรงงาน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสูเ่ มืองนูวาร่าเอลิยา ระหว่าง
ทางแวะชมไร่ชา-โรงงานผลิตชาที่ Mack Wood Tea Outlet & Tea
Factory เข้ าชม กระบวนการผลิตชาที่ ขึน้ ชื่ อในโรงงาน เชิญท่าน
อิสระพักผ่อน ณ ไร่ ชา ทดลองจิบชาพร้ อมดื่มด่ากับธรรมชาติ และ
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก หรื อเลือกซื ้อของฝาก ชาซีลอน อันเลื่องชื่อที่มีให้
ท่าน
รับประทานอาหารค่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั

โคลอมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช๊ อปปิ ้ งโอเดล – สนามบินบันดารานัยเก
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโคลอมโบ (ใช้เวลาในการเดิ นทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เข้ าสักการะ “วัดกัลยาณี ราชมหาวิหาร” (Kelaniya Raja Maha
Vihara) ตามพงศาวดารมหาวงศ์ ข องชาวศรี ลัง กา กล่ า วว่ า ใน
พรรษาที่ 8 หลัง จากตรั สรู้ พระพุท ธเจ้ าเสด็จมาเทศน์ โปรดพญา
นาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี ้ ต่อมา ได้ มีการสร้ างพระเจดีย์ขนาด
ใหญ่ทรงระฆังคว่าสูง 30 เมตร
ชมเมือง “กรุ งโคลอมโบ” (Colombo) ซึง่ มาจากชื่อภาษาสิงหลเดิม
ว่ า โคลาอัม บาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่ า ท่ า เรื อ ที่ มี ต้ น
มะม่วง ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี ้เพื่อเป็ น
เกียรติแก่ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส โคลัมโบ เป็ นเมืองหลวงและเขต
เศรษฐกิจสาคัญในปั จจุบนั เป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ของประเทศศรี ลงั กา
มีอาณาเขตติดชายฝั่ งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
ชาวสิงหลเรี ยกโคลัมโบว่า “โคลอมบา” ในช่วงที่ประเทศศรี ลงั กาได้ ตกเป็ นเมืองขึ ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339
นัน้ ทาให้ โคลัมโบได้ กลายเป็ นศูนย์กลางการติดต่อค้ าขายและอังกฤษได้ มาก่อสร้ าง อาคารและจัดวางผังเมือง
นาคณะเดินทางสู่ “วัดคงคาราม” (Gangaramaya
Temple)
ภายในพระอุโ บสถประดิษ ฐานพระพุท ธรู ปปางมารวิชัยสีเ หลือ ง
สดใส และประกอบไปด้ วยภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง อั น งดงาม
นอกจากนัน้ ที่วดั นี ้ยังมีอาคารต่าง ๆ ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่ง
มีคา่ ต่าง ๆ มากมายทางศาสนา
ช้ อบปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ า “โอเดล” (ODEL Unlimited)
เดินทาง สูท่ ่าอากาศยานนานาชาติบนั ดารานัยเก กรุงโคลอมโบ เพื่อทาการเช็คอินโหลดกระเป๋ า
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วันที่หก
01.25 น.
06.15 น.

ท่ าอากาศยานนานาชาติบันดารานัยเก – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines เที่ยวบิน UL402
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
============End of Highlights SRI LANKA 6D 4N============

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม
โดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ****
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องไป-กลับ ชันประหยั
้
ดตามที่ระบุ
ค่าวีซา่ ศรี ลงั กา สาหรับหนังสือเดินทางไทย
ค่าห้ องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าพาหนะรถบัสตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
อาหารตามรายการ และน ้าดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน ค่ารถนาเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยว และไกด์ท้องถิ่น
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง, แจ้ งเข้ าแจ้ งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรี ด เป็ นต้ น
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์ , ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าน ้าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด
ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ ตลอดการเดินทาง 800 บาท/ท่าน

การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-40 วัน เก็บเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระเงินท่ านละ 20,000 บาท หลังจากที่จองภายใน 3 วัน ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 30
วัน

รหัสทัวร์ : THV7-UL-LK-1AUG-31OCT17H
เงื่อนไขอื่น ๆ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทังหมดโดยมิ
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรี ยกค่าบริ การคืนเป็ นเงินได้ เพราะการ
ชาระค่าทัวร์ เป็ นทัวร์ เหมาจ่าย
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พก
ั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความ
ล่าช้ า หรื อ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ บริ ษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้ า เมื อ ง ห้ า มผู้เ ดิ น ทางเข้ า ประเทศ เนื่ อ งจากมี สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อม
เสีย หรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้
ไม่วา่ จานวนทังหมด
้
หรื อ บางส่วน
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผ้ ูร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
“ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครัง้ นี”้
*****************************

