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.รหัสโปรแกรม : 14246 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 

ราคาเสนอแพคเกจทวัร ์ศรีลงักา 6 วนั 4 คืน “ Spirit of Sri Lanka ” 

เดินทางไดท้กุวนั ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562 

จ านวนผูเ้ดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาต่อท่าน 

ผูใ้หญ่ เดินทางตัง้แต่ 2 ท่าน  (เดินทางโดยไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย) 35,900.-/บาท 

ผูใ้หญ่ เดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัรค์นไทยเดินทางพรอ้มคณะ) 35,900.-/บาท 

ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ ต่อท่าน (พกัเด่ียว) จ่ายเพ่ิม 8,000 บาท  

ราคาส าหรบัเด็กต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน ลด (-2,000) บาท 

ลูกคา้ไม่ใชต้ัว๋ ลด (-10,000) บาท 

**ราคาไม่รวมวีซ่าศรีลงักา และ ทิป** 

หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562  จ่ายเพ่ิม 1,700 บาท ต่อท่าน 

     เทศกาลแห่พระเข้ียวแกว้ วนัท่ี 5 – 15 สิงหาคม 2562 บตัรเขา้ชม จ่ายเพ่ิม 2,600 บาทต่อท่าน  

ศรีลงักา 6 วนั 4 คืน “Spirit of  Sri Lanka” 
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วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ีหน่ึง UL403 สุวรรณภูมิ (BKK) บนัดารานายาเก (CMB) 09.00 11.00 

วนัท่ีหก UL402                          บนัดารานายาเก(CMB) สุวรรณภูมิ (BKK) 01:15 06:20 

 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 
กรุงเทพฯ )สนามบิน สุวรรณภูมิ (– โคลมัโบ 

)สนามบินบนัดารานยัเก(  – อนุราธปุระ  

Rajarata Hotel,  

Palm Garden Village 

 (4*) หรือระดบัเดียวกนั 

---     

วนัท่ีสอง 
อนุราธปุระ – ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ – เจดียร์ุวนัเวลิ 

– วดัเชตุวนั - โปลอนนาลูว่า - สิกิริยา   

The Paradise Resort 

Sigiriya Village Hotel, 

Sorowwa Resort & Spa 

 (4*) หรือระดบัเดียวกนั 

      

วนัท่ีสาม 
สิกิริยา – มาตาเล – แคนด้ี – ระบ าพ้ืนเมือง

แคนด้ี - วดัพระเข้ียวแกว้ 

Royal Kandyan, 

The Swiss Residence,  

Thilanka Hotel  

(4*) หรือระดบัเดียวกนั 

      

วนัท่ีส่ี 
แคนดี – รถไฟสาย โรแมนติค – เมืองนูวาร่า    

เอลิยา – แคนด้ี 

Royal Kandyan, 

The Swiss Residence,  

Thilanka Hotel  

(4*) หรือระดบัเดียวกนั 

      

วนัท่ีหา้ 
แคนดี – โคลมัโบ – วดักลัยาณีราชมหาวิหาร – 

วดัคงคาราม – ช็อปป้ิง 
----------------------       

วนัท่ีหก 
โคลมัโบ )สนามบินบนัดารานยัเก(  - กรุงเทพฯ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
--------------------- ---- --- --- 
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วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) – อนุราธปุระ 

 06.30 น.   คณะท ำกำรเช็คอินดว้ยตวัเองท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 

เคานเ์ตอร ์S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 09.00 น.  ออกเดินทำงสู ่สนามบินบนัดารานยัเก ประเทศศรีลงักำ โดย SRILANKAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

UL403  (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พร้อมน ้าหนักโหลดกระเป๋า 23 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระ

ถือข้ีนเคร่ืองทา่นละ 1 ช้ินไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)    

 11.00 น.  ถึงสนำมบินดำรำนัยเก (เวลาท่ีประเทศศรีลังกา ชา้กวา่ท่ีประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที) ทำงบริษัท

แนะน ำใหลู้กคำ้ท ำกำรปรับนำฬิกำทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัเวลำนัดหมำย หลงัผำ่นพิธีกำร

ตรวจคนเขำ้เมือง รับกระเป๋ำสมัภำระ และศุลกำกร ตวัแทนของบริษัท ชูป้ำยตอ้นรับบริเวณสนำมบิน 

จำกนั้นน ำทุกทำ่นเดินทำงเขำ้สู ่“เมือง เนกอมโบ” 

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  จำกนั้นเดินทำงสู่เมือง “อนุราธปุระ” (Anuradhapura) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลงักำมีหลกัฐำนทำง

http://bit.ly/2NMk5YE
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ประวติัศำสตรว์ำ่พระพุทธศำสนำจำกอินเดียเขำ้มำตัง้ม ัน่ท่ีเมืองน้ี เมืองอนุรำธปุระจึงเป็นดินแดนโบรำณ

ท่ีหลำกหลำยไปดว้ยสญัลกัษณ์ทำงพระพุทธศำสนำตัง้อยูท่ำงทิศเหนือของ กรุงโคลมัโบ  และยงัเป็น       

ตน้ก ำเนิดของ พุทธศำสนำนิกำยลงักำวงศ ์ท่ีไทยรบัเขำ้มำในสมยัสุโขทยั  น ำทำ่นเขำ้ เช็คอิน ณ โรงแรม

ท่ีพกั และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  

ค า่  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัท่ี   Rajarata Hotel, Palm Garden Village (4*) หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง อนุราธปุระ – ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ – เจดียรุ์วนัเวลิ – วดัเชตุวนั - โปลอนนาลูว่า - สิกิริยา   

เชา้  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  น ำทำ่นชม “วดัสุรุมุณิยะ” ท่ีสรำ้งข้ึนในศตวรรษท่ี 3 พระมหินทอ์รหนัต ์พระรำชโอรสของพระเจำ้อโศก

มหำรำช เคยมำจ ำพรรษำท่ีวดัแหง่น้ี ภำยในวดัมีส่ิงส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำมำกมำย  

  นมสักำร ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงเช่ือกนัวำ่พระนำงเถรีสงัฆมิตตำ พระรำชธิดำของพระเจำ้อโศก

มหำรำช ทรงผนวชเป็นภิกษุณี น ำหน่อตน้พระศรีมหำโพธ์ิตน้น้ีมำจำกพุทธคยำ ประเทศอินเดีย  มำปลูก

ท่ีเมืองอนุรำชปุระ เม่ือปี พ.ศ. 235 มีอำยุกวำ่ 2500 ปี จึงถือเป็นตน้โพธ์ิท่ีเกำ่แกท่ี่สุดในโลก ขนำดของ

ตน้แคระแกรนตอ้งใชไ้มค้ ำ้ยนัก่ิงกำ้นสำขำ พุทธศำสนิกชนท่ีเล่ือมใสจะเก็บใบของพระศรีมหำโพธ์ิกลบั  

ไ

ป

บู

ช

ำ

เ

พ่ื

อควำมเป็นสิริมงคล ชม “เจดียรุ์วนัเวลิ เจดียส์ุวรรณมาลิก หรือ มหาถปูา” สรำ้งข้ึนในสมยัพระเจำ้

เทวำนัมปิยติสสะท่ีมีควำมประสงคส์รำ้งพุทธสถำนอีกแห่งหน่ึง 

แตย่งัสรำ้งไมเ่สร็จพระองคก็์เสด็จสวรรคตเสียกอ่น จึงไดร้ับ

สรำ้งตอ่โดยพระเจำ้ทุฎฐำคำมีนีอภยั โดยเจดียส์รำ้งเสร็จใน

วนัท่ีพระองคเ์สด็จสวรรคต ส ำหรับเจดียแ์ห่งน้ีถือเป็นตน้แบบ
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ของกำรสรำ้ง องคพ์ระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม นอกจำกน้ีดำ้นนอกขององคเ์จดียสี์ขำวยงัมีชำ้งปูนปั้น 

362 เชือก ประดบัอยูร่อบก ำแพง ซ่ึงตอ่มำไดก้ลำยเป็นตน้แบบของเจดียว์ดัชำ้งลอ้ม อ ำเภอศรีสชันำลยั 

จงัหวดัสุโขทยั จำกนั้นทุกน ำทุกทำ่นไป “วดัเชตุวนั” ท่ีต ัง้ของเจดียอ์งคใ์หญท่ี่สุดในโลก สรำ้งในสมยั

พระเจำ้มหำเสนะ ตวัเจดียส์รำ้งดว้ยอิฐแดง สูง 122 เมตร นอกจำกน้ีรอบบริเวณวดัยงัหลงเหลือซำก

อำคำรโบรำณใหเ้ห็นทัง้อำคำรท่ีประดิษฐำนพระพุทธปฏิมำ กุฏิพระ ท่ีสรงน ้ำพระ ศำลำโรงธรรม อำ่งเก็บ

น ้ำ จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงเย่ียมชมบริเวณสถำนท่ีโดยรอบเพ่ือเย่ียมชมส่ิงปลูกสรำ้งตำ่ง ๆ ในพ้ืนท่ีมรดก

โลก  

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

   น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มือง โปลอนนารูว่า (Polonnaruwa) 

(ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) อดีตเมืองโบรำณโปลอนนำรูวำ่ แหง่

น้ีเคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ี 2 ท่ีมีอำยุ ยำวนำนประมำณ 

200 ปี ของศรีลงักำ หลังจำกท่ีเมืองอนุรำธปุระ 

(Anuradhapura) ถูกท ำลำยในปี คริสตศ์กัรำช 993 และ

ไดข้ึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1982 

หรือ พ.ศ. 2525 เป็นเมืองโบรำณท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสำบ โดยภำยในเมืองโบรำณนั้นประกอบไปดว้ย

ส่ิงกอ่สรำ้งตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเป็น สถำนท่ีปรักหกัพงั อุทยำน รูปปั้น วิหำร และอ่ืนๆอีกจ ำนวนมำก  ชม 

อนุสาวรียร์ูปป้ันของ "พระเจา้ปรากรมพาหุมหาราชท่ี 1" (King ParakramabahuI) โดยรูปปั้น

นั้นอยูใ่นเขตโปตดุลวิหำร ชม "วิหารกลมวาฏะทาเค" (Polonnaruwa Vatadage) ซ่ึงภำยในวิหำรมี

พระพุทธรูปประดิษฐำนอยูห่นำ้เจดียท์ ัง้ 4 ทิศ พระพุทธรูปครองจีวรไมมี่ร้ิว พระเกศำไมข่มวด ซ่ึงถือวำ่

เป็นตวัอยำ่งของส่ิงกอ่สรำ้งทำงพุทธศำสนำ ท่ีไดร้ับกำรเก็บรักษำไวดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโปลอน      

นำรูวำ่ ชม "วิหารสาวก หรือ กลัวิหาร" (Gal Vihara) ท่ีถูกสรำ้งในศตวรรษท่ี 12 โดยพระเจำ้

ปรำกรมพำหุมหำรำชท่ี 1 ภำยในนั้นเป็นสถำนท่ีท่ีมีพระพุทธ รูปแกะสลกัจำกหินแกรนิตขนำดใหญ ่4 

องค ์ในอิริยำบทท่ีตำ่งกนั โดย องคแ์รกเป็น พระพุทธรูประทบันัง่ปางสมาธิ องคท่ี์สองเป็นพระพุทธรูป

นั่งปำงสมำธิเชน่กนั แตมี่ขนำดเล็กกวำ่องคแ์รกถูกสลกัไวใ้นถ ำ้ท่ีขุดเจำะเขำ้ไปในภูเขำ ประทบันั่งอยูบ่น

บลัลงักมี์เทวดำอยูเ่คียงขำ้ง องคท่ี์สำมเป็น พระพุทธรูปปางร าพึงมีความสูงถึง 7 เมตร และองคท่ี์ส่ี
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องคสุ์ดทำ้ยเป็น พระพุทธรูปปางปรินิพพานมีขนาดยาวถึง 14 เมตร จำกนั้นเดินทำงตอ่สูเ่มือง      

สิกิริยำ เช็คอิน ณ โรงแรมท่ีพกั และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  

 

 ค า่

 บริก

ำรอำหำรค ่ำ  ณ 

หอ้งอำหำรของ

โรงแรม  

    พกัท่ี  The Paradise Resort & Spa, Sigiriya Village Hotel, Sorowwa Resort & Spa (4*) หรือ

ระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม สิกิริยา – มาตาเล – แคนด้ี – ระบ าพ้ืนเมืองแคนด้ี - วดัพระเข้ียวแกว้ 

 
OPTIONAL 1 : **โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์**ส ำหรับทำ่นใดท่ีสนใจสมัผสัประสบกำรณ ์ข้ึน

บอลลูน เพ่ือชมควำมสวยงำมของเขำสิกิริยำยำมรุ่งเชำ้ จำกมุมสูงท่ีหำชมไดย้ำก โปรแกรมจะออกจำกท่ี

พกัประมำณ 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมำรับไปข้ึนบอลลูน โดยใชเ้วลำอยูบ่นบอลลูนประมำณ 1 

ชัว่โมง สำมำรถแจง้กบัไกดล์ว่งหนำ้กอ่นอยำ่งนอ้ย 1 วนั (คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูนอยูท่ี่ทา่น

ละ USD220 ไมร่วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์หำกลูกคำ้สนใจ สำมำรถ

สอบถำมเพ่ิมเติมโดยตรงกบัไกดท่ี์ดูแล)  

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นชม เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรูป

ดำ้นหน้ำเพ่ือเป็นท่ีระลึก ยอดเขาสิกิริยา  นับเป็นส่ิง
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มหศัจรรยแ์หง่เกำะน้ีท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ Lion Rock หรือ แทน่ศิลำรำชสีห ์โดยกำรเดินข้ึนบนัได 2,200 

ข ัน้ ระหวำ่งทำงข้ึนเขำ ทำ่นจะไดช้มภำพเขียนสีเฟรสโก เป็นภำพนำงอปัสรสวรรคท่ี์มีอำยุพนักวำ่ปี และ

ถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ชมป้อมปรำกำร หรือ ประตูสิงโต เม่ือข้ึนถึงบริเวณยอดเขำ จะพบ

ซำกปรกัหกัพงัของพระรำชวงัในอดีต อำ่งเก็บน ้ำ โบรำณและวิวทิวทศัน์ของเมืองสิกิริยำ  

OPTIONAL 2 : (คำ่ธรรมเนียมบตัรผำ่นเขำ้อุทยำน ทำ่นละ USD30 ไมร่วมอยูใ่นคำ่ทวัร์หำกลูกคำ้สนใจข้ึนเขำสิ

กิริยำ สำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมกบัไกด ์หรือซ้ือโดยตรงไดท่ี้หอ้งจ ำหน่ำยตัว๋)   

  จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่มาตาเล (Matalay) (ระยะทาง

ประมาณ 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

30 นาที) ชมสวนสมุนไพรท่ีไดร้วบรวมปลูกไวม้ำกมำย อำทิ 

ตน้อบเชย ตน้กระวำน ตน้กำนพลู ตน้จนัทน์ ตน้โกโก ้ตน้

วำนิลลำ ตน้ชำ กำแฟ ตะไคร้ เป็นตน้ พรอ้มมีป้ำยบอก

สรรพคุณก ำกบั โดยมีผูเ้ช่ียวชำญน ำชมและอธิบำยเป็น

ภำษำองักฤษ นอกจำกน้ียงัมีผลิตภณัฑต์ำ่งๆจำกสมุนไพร

จำกธรรมชำติแทป้ลอดสำรเจือปนจ ำหน่ำย ผลิตภณัฑท่ี์ข้ื

นช่ือของสวนสมุนไพรในเมือง Matale ท่ีข้ึนช่ือ เชน่ น ้ำยำปลูกผมสกดัจำกน ้ำมนัพะพรำ้วคิงสโ์คโคนัท 

หรือน ้ำยำสมุนไพรแกโ้รคไขขอ้เส่ือม โดยในอดีตเกำะลงักำ เป็นเมืองท่ีสง่ออกสมุนไพรสู่ประเทศทำง

ยุโรปและตะวนัออกกลำงท่ีส ำคญัแหง่หน่ึงของโลก   

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 

จำกนั้นเดินทำงตอ่ไปยงั เมืองแคนด้ี (Kandy) (ระยะทาง

ประมาณ 45 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เขำ้สูท่ี่พกัเพ่ือท ำกำรเช็คอินโรงแรม และเปล่ียนชุด ทุกทา่น

กรุณาแตง่ชุดสีขาว ปิดมิดชิดทัง้ชุดเทา่นั้น  ชมกำรแสดง 

“โชวร์ะบ าพ้ืนเมืองจากชาวแคนเด้ียน” หรือ Kandyan 

dance โชวป์ระมำณ 1 ชัว่โมง เป็นกำรแสดงพ้ืนเมืองของ

เมืองแคนด้ี ท่ีมีช่ือเสียง ในประเทศศรีลงักำ โดยระบ ำแคนด้ี 

มีลักษณะของกำรแสดงแบบเขม้แข็ง มีกำรตีลังกำ  
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ผสมผสำนกบักำยกรรม ใชเ้คร่ืองดนตรี ประเภทกลอง เป็นหลกั เนน้กำรดนตรีในจงัหวะสนุกสนำน 

ครึกคร้ืน นอกจำกนั้น คุณยงัจะไดช้มควำมสวยงำมขอบชุดแตง่กำยท่ีมีเอกลกัษณ ์ท่ีมีสีสนั และมีวสัดุท่ี

มีเสียง พวกกระด่ิง ซ่ึงชว่ยสง่เสียงสอดคลอ้งไปกบัดนตรีประกอบกำรแสดง  จำกนั้นน ำทำ่นเขำ้สกักำระ 

วดัพระเข้ียวแกว้ (Temple of the Tooth 

Relic) ทุกทา่นแตง่ชุดสีขาวทัง้ชุดเทา่นั้น เพ่ือ

พิ ธีกรรมทำงศำสนำ ว ัดแห่ง น้ี เ ป็นสถำน ท่ี

ประดิษฐำน พระทนัตธำตุ ขององคส์มเด็จพระ

สมัมำสมัพุทธเจำ้หรือ ท่ีรูจ้กักนัในนำม พระบรม

ธำตุเขี้ ยวแกว้ เพียงองค์เดียวท่ีปรำกฏบนโลก

มนุษย ์โดยมีหลกัฐำนรองรับควำมถูกตอ้งตรงตำมพระคมัภีร์มหำวงศ ์ดว้ยวำ่พระทนัตธำตุหลงัจำกกำร

ถวำยพระเพลิงพุทธสรีระ มีอยูด่ว้ยกนั 4 องค ์นับตัง้แตพุ่ทธศตวรรษท่ี 9 พระเขี้ ยวแกว้ได ้ประดิษฐำนอยู่

บนแผน่ดินแหง่น้ีมำโดยตลอด มิเคยถูกน ำออกไปไว ้ณ สถำนท่ีอ่ืนเลย 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัท่ี  Royal Kandyan, The Swiss Residence, Thilanka Hotel, หรือระดบัเดียวกนั   

วนัท่ีส่ี วดัพระเข้ียวแกว้ – แคนดี – รถไฟสายโรแมนติค – นูวาร่า เอลิยา – ไร่ชา – แคนด้ี   

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น ำท่ำนข้ึนรถไฟสายโรแมนติคของศรีลงักำ จำก 

สถานีเมืองแคนด้ี สู่ สถานีเมืองนูวาร่า เอลิยา        

(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) โดยวิวบรรยำกำศสองขำ้ง
ทำงของเสน้ทำงรถไฟสำยน้ีท่ียงัคงควำมเป็น  ธรรมชำติ
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ไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กั และเป็นท่ีนิยมมำกข้ึนในหมูน่ักเดินทำงชำวยุโรปท่ีชอบกำรนั่งรถไฟ 

ระบบขนสง่ทำงรถไฟในศรีลงักำนั้นเร่ิมตน้ในปี 1864 โดยรัฐบำลองักฤษสรำ้งไวเ้พ่ือใชใ้นกำรขนสง่ใบ

ชำ และกำแฟจำกยอดเขำ มุง่สูเ่มืองหลวงโคลมัโบ ดงันั้นระหวำ่งทำงเรำก็จะไดผ้ำ่นไร่ชำบนเนินเขำ ป่ำ

ไมเ้ขียวขจี สะพำนขำ้มแมน่ ้ำกลำงหุบเขำ และทิวทศัน์ชนบทแบบศรีลงักำ 

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นชมบรรยำกำศ เมืองนูวาร่า เอลิยา (Nuwara 

Eliya)  เมืองเล็กท่ีซอ่นตวัอยูบ่นหุบเขำ และ  ไดร้ับกำร

ขนำนนำมวำ่  “ลิตเต้ิล อิงแลนด”์ (Little England) 

อดีตเมืองตำกอำกำศของชำว  องักฤษ สมยัท่ีประเทศศรี

ลงักำ ยงัอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองขององักฤษ สมัผสั  กล่ิน

อำยเมืองจ ำลองขององักฤษ อำทิ ตึกรำมบำ้นช่องท่ี

สรำ้งในสไตลอ์งักฤษยุคสมยัพระรำชินีแอนน์ ไปรษณีย์

ท่ีมีฉำกหลงัอนังดงำมตัง้อยูก่บัเทือกเขำหุบ เขำน ้ำตก 

และ วิวท่ีเต็มไปดว้ยควำมงดงำมของไร่ชำซ่ึงเป็นตน้

ก ำเนิดของชำ Ceylon ชำท่ีไดร้ับกำรขนำนนำมว่ำมี

คุณภำพดีติดอนัดบัโลก จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงกลบัสู ่

เมืองแคนด้ี ระหวำ่งทำงน ำทำ่นแวะชมไร่ชำ-โรงงำนผลิต

ชำ เขำ้ชมกระบวนกำรผลิตชำท่ีข้ึนช่ือในโรงงำน เชิญทำ่นอิสระพกัผอ่น ณ ไร่ชำ ทดลองจิบชำพรอ้มด่ืม

ด ่ำกบัธรรมชำติ และถำ่ยรูปเป็นท่ีระลึก หรือเลือกซ้ือของฝำก ชำซีลอน อนัเล่ืองช่ือท่ีมีใหท้ำ่นเลือก

มำกมำย จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงกลบัสูเ่มืองแคนด้ี 

 ค า่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำร ภำยในโรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  Royal Kandyan,  The Swiss Residence  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ แคนดี – โคลมัโบ – วดักลัยาณีราชมหาวิหาร – วดัคงคาราม – ช็อปป้ิง  

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงโคลอมโบ” (Colombo) 

เมืองหลวงของประเทศศรีลงักำ (ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3  ชั่วโมง 30 นาที) โคลมัโบ มำจำกช่ือ

ภำษำสิงหลเดิมว่ำ โคลาอัมบาโทตา (Kola-Amba-

Thata) แปลว่า ท่าเรือท่ีมีตน้มะม่วง ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 

14 ชำวโปรตุเกสดดัแปลงช่ือน้ีเพ่ือเป็นเกียรติแก ่คริสโต

เฟอร์ โคลมับสั  โคลมัโบ เป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจส ำคญัในปัจจุบนั เป็นเมืองใหญท่ี่สุดของ

ประเทศศรีลงักำ มีอำณำเขตติดชำยฝั่งมหำสมุทรอินเดีย ยำวประมำณ 14 กิโลเมตร ชำวสิงหลเรียก

โคลมัโบวำ่ “โคลอมบำ” ในชว่งท่ีประเทศศรีลงักำไดต้กเป็นเมืองข้ึนขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 2339 นั้น ท ำ

ใหโ้คลมัโบไดก้ลำยเป็นศูนยก์ลำงกำรติดตอ่คำ้ขำย  
น ำท่ำนชม “วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร” (Kelaniya 

Temple) ซ่ึงชำวศรีลงักำเช่ือวำ่เม่ือกวำ่ 2,500 ปี มำแลว้

พระพุทธเจำ้ไดเ้คยเสด็จมำประทบันั่งบนรัตนบลัลงักท์องค ำ

ท่ีวดัแหง่น้ี และพระพุทธเจำ้ไดท้รงเทศน์โปรดชำวสิงหลเป็น

ครั้งแรกยงัสถำนท่ีน้ี จึงไดมี้กำรกอ่พระเจดียค์รอบบลัลงัก ์

ทองค ำนั้นไว ้ภำยในวิหำร มีภำพเขียนแสดงเร่ืองรำวตำ่งๆ

ทำงพระพุทธศำสนำมำกมำย ใหท้ำ่นใดช้ม 

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  น ำทำ่นขบัรถชมเมืองโคลมัโบ ผ่านชมอาคารท่ีระลึกการ

ประกาศอิสระภาพ Independence Memorial  Hall 

สรำ้งข้ึนเพ่ือเป็นสญัญำลกัษณ์ของศรีลงักำท่ีไดร้ับเอกรำช

จำกองักฤษเม่ือปี พศ. 2491 หลงัจำกท่ีเป็นอำณำนิคมของ

ตำ่งชำติมำเกือบ 500 ปี ในกำรสรำ้งอำคำร นำยรัฐมนตรี 

Senanayaka ของ ศรีลงักำ ซ่ึงตอ้งกำรใหเ้ป็นอำคำรท่ี

ทรงคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์ไปตลอดกำล และปัจจุบนั

บริเวณสวนโดยรอบจะเป็นท่ีพกัผอ่น ออกก ำลงักำยของชำว
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โคลอมโบ ชม “วดัคงคาราม” (Gangaramaya Temple) อนัเป็นท่ีสงัฆกรรม ชมรูปปั้นสลกัปูนอนั

สวยงำมในวิหำรและโรงเรียนพุทธศำสนำวนัอำทิตยแ์หง่แรกของศรีลงักำ ภำยในพระอุโบสถประดิษฐำน

พระพุทธรูปปำงมำรวิชยัสีเหลืองสดใสและประกอบไปดว้ยภำพจิตรกรรมฝำผนังอนังดงำม นอกจำกนั้น ท่ี

วดัน้ียงัมีอำคำรท่ีเก็บรักษำโบรำณวัตถุและส่ิงมีค่ำต่ำงๆ

มำกมำยทำงศำสนำ 

  และ ผำ่นชม วิหารกลางน ้า ซ่ึงรอบๆวิหำรมีพระพุทธรูป

มำกมำยท่ีน ำมำจำกประเทศไทย  อิสระชอ้ปป้ิงท่ี โอเดล 

Odel Fashion Store ซ่ึงเปรียบเหมือนสว่นหน่ึงของมืองโค

ลอมโบ มีกำรเปรียบเทียบว่ำหำกไม่ไดไ้ปชอ้ปท่ี Odel 

เหมือนเดินทำงไมถึ่งโคลอมโบ ท่ีน่ีมีสินคำ้ทุกอยำ่ง ท ัง้ขำย

ปลีกและสง่ รำ้นอำหำรญ่ีปุ่น รวมทัง้อำหำรท่ีน ำเขำ้จำกตำ่ง

ประทศ จำกนั้นน ำทำ่นช็อปป้ิงตอ่ท่ี อินดีเพ็นเด๊นซ ์อาร์

เขต Arcade Independence Square  ศูนยก์ำรคำ้ครบ

วงจร ทนัสมยั แหง่ใหมใ่จกลำงกรุงโคลอมโบ รวมกำรบริกำร

ทุกอย่ำงท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรเชน่ ภตัตำคำร อำหำร ฟำสฟู๊ ด

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำตำ่งๆ เส้ือผำ้ รองเทำ้ ท ัง้ในและตำ่งประเทศ  

 ค า่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

  ไดเ้วลำน ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบินบนัดำรำนัยเก เพ่ือเช็คอิน ไฟลท์ UL402 กลบัสูก่รุงเทพฯ 

วนัท่ีหก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

 01.15 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINESเท่ียวบินท่ี UL402 

  (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พร้อมน ้าหนักโหลดกระเป๋า 23 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระถือ     

ข้ีนเคร่ืองทา่นละ 1 ช้ินไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)    

 06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ  

 

**************** End of Program ****************** 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั****  

 



Page 12 of 15 
 
 

 
 



Page 13 of 15 
 
 

 
 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ( Q-Class ) โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง ท าหน้าท่ีเป็นมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน พูดภาษาองักฤษ  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการและน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงท่ีระบุตามรายการ 
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 ส าหรับคณะท่ีเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป มีบริการหวัหนา้ทวัร์ 1 ท่าน ดูแลคณะจากประเทศไทยตลอดทริป  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางแบบกลุ่ม วงเงินคุม้ครอง 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เง่ือนไข
ตามกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด 
 ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าบริการยืน่และค่าธรรมเนียมวซ่ีาศรีลงักา (E-VISA) ส าหรับหนงัสือเดินทางไทย 1500 บาท  

ทั้งน้ีทางประเทศศรีลงักา ไดมี้ประกาศทดลองยกเลิกวซ่ีา ส าหรับหนงัสือเดินทาง สัญชาติไทย  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2562  จนถึง เป็นการชัว่คราว  เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีา ส าเนาพาสปอร์ต ควรมีอายุเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และ
ควรมีหนา้วา่งขั้นต ่า สองหนา้ 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ขั้นต ่า 30 US ดอลล่าห์ ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปกรณีมีหวัหนา้ทวัร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ ตามธรรมเนียม ขั้นต ่า 600 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการช าระเงิน   
 ช าระเงินท่านละ 10,000 บาท หลงัจากทีจ่องภายใน 24 ช่ัวโมง ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ไม่เสียค่าใชจ่้าย (ยกเวน้กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 25 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาทต่อท่าน (ยกเวน้กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนั หรือ

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 20 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซ่ึงใน
กรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ  

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  บริษทัฯ 
จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้หากท่านสละสิทธ์ิการใช้
บริการใดๆตามรายการ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


