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รหสัโปรแกรม : 18292 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 

แคนดี-้สวนพฤกษศาสตร-์ชมววิเมอืงแคนดี-้วดัพระเขีย้วแกว้ 

ชมระบ าพืน้เมอืงของชาวแคนดี ้ทีม่ชีือ่เสยีงของศรลีงักา 
เมอืงมาตาเล-สวนสมนุไพร-ดมับลูลา-วดัถ า้ดมับลูลา 

สกิริยิา-ภเูขาสงิหโ์ต-พระราชวงัลอยฟ้า-โคลมัโบ 

โรงงานผา้บาตกิ-ผา่นชมเมอืงโคลมัโบ 

วดักลัยาณี-วดัคงคาราม-ชอ้ปป้ิง 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-โคลมัโบ-แคนดี-้สวนพฤกษศาสตร-์ชมววิทะเลสาบ-รา้นอญัมณี-วดัพระเขีย้ว
แกว้-ชมระบ าพืน้เมอืง 

06.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 10 เคานเ์ตอร ์W  
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

09.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงศรลีงักา โดยสายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่ UL 403 (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 น. ถงึสนามบนิบนัดารานยัเก ประเทศศรลีงักา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลา
ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) ศรลีังกาหรอืมชีือ่ทางการวา่สาธารณรัฐสงัคมนยิม
ประชาธปิไตยศรลีังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมทุรอนิเดยีใกลช้ายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องอนุ
ทวปีอนิเดยี ชือ่ในอดตีไดแ้ก ่ลังกา ลังกาทวปี สงิหลทวปี และซลีอน ซึง่เป็นชือ่ทีใ่ชใ้นสมัยอาณา
นคิมจนถงึ พ.ศ. 2517 และเป็นชือ่ทีย่ังคงใชใ้นบางโอกาส ปัจจบุันคอืศรลีังกา เป็นประเทศทีม่ี
ความเจรญิทางดา้นศาสนาวฒันธรรม และมคีวามเกีย่วขอ้งกับประเทศไทยมาชา้นาน ดังนัน้เราจงึ
สามารถพบเห็นศลิปะทางโบราณสถานทีเ่กีย่วขอ้งกับพทุธศาสนามากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางไปเมอืงแคนดี ้ (Kandy) ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ซึง่เป็นนครศักดิส์ทิธิ ์ และ
เมอืงมรดกโลกทีต่ัง้อยูใ่นหบุเขาทีร่ะดับความสงู 500 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล มปีระชากรเป็น
อันดับสองรองจากโคลอมโบ ผา่นชมเมอืงแคนดี ้ผา่นชมสถานรีถไฟ จัตรัุส และหอนาฬกิากลางใจ
เมอืง เทวาลัย โบสถค์รสิต ์ มัสยดิ แวะใหท้า่นชอ้ปป้ิงรา้นอัญมณี ซึง่เป็นสนิคา้ทีท่ ารายไดใ้ห ้
ประเทศศรลีังกา เชญิชมและเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย   
น าทา่นชมสวนพฤกษศาสตรเ์ปราดนียิา แหง่เมอืงแคนดี ้ (Royal Peradeniya Botanical 
Garden) สวนแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมาก เพราะเป็นสวนพฤกษศาสตรท์ีต่ดิอันดบัหนึง่ในสบิทีด่ทีีส่ดุใน
เอเชยีใต ้ อยูห่า่งจากตัวเมอืงแคนดี ้ ประมาณ 6.2 กโิลโลเมตร มพีืน้ทีป่ระมาณ 375 ไร ่ ประวตั ิ
เบือ้งตน้นัน้ยอ้นไปถงึปี ค.ศ. 1371 ในรัชสมัยของพระเจา้วชิยัพาหทุี ่3 พระองคท์รงโปรดใหส้รา้ง
พระราชฐาน ใกลบ้รเิวณแมน่ ้ามหาเวลนีีแ้ตต่อนนัน้ก็ยังไมไ่ดนั้บวา่เป็นสวนพฤกษชาตเิสยีทเีดยีว 
ครัน้ตอ่มามกีารยา้ยเมอืงหลวงมายังแคนดี ้ ดว้ยความทีเ่ปราดนียิาอยูห่า่งจากแคนดีไ้มม่ากนัก 
กษัตรยิบ์างพระองคก็์ทรงแปรพระราชฐาน โปรดใหส้รา้งพระทีน่ั่งทีบ่รเิวณนีไ้วด้ว้ย ตอ่มาในปีพ.ศ. 
2359 หลังจากอังกฤษชนะกษัตรยิเ์มอืงแคนดไีดเ้พยีง 6 ปี ชาวอังกฤษ Mr. Alexandar Moon ใช ้

เป็นสถานวีจัิยพชืไรจ่ าพวกกาแฟและเครือ่งเทศ กอ่นจะเปลีย่นมาท าการศกึษาพชืพืน้เมอืง และ

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลายเป็นสวนพฤกษศาสตรท์ีร่วบรวมพรรณไมน้านาชนดิจากสว่นตา่ง ๆ ของโลก ภายในสวนเต็ม
ไปดว้ยพชืพันธุไ์มจ้ านวนกวา่ 24,680 ชนดิ จัดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม แบง่เป็นสว่นๆ ไดแ้ก ่
สวนปาลม์ สวนสมนุไพร สวนเครือ่งเทศ สวนดอกไม ้ สวนกลว้ยไม ้ สวนตะบองเพชร เรอืนกระจก
ส าหรับแอนทเูรยีม เป็นตน้  

 น าทา่นชมววิทะเลสาบแคนดี ้ (Kandy Lake) ทะเลสาบทีก่วา้งใหญแ่ละเป็นสถานทีพั่กผอ่น
หยอ่นใจของชาวเมอืง ทะเลสาบแหง่นีอ้ยูใ่กลก้บัวดัพระเขีย้วแกว้ จงึเป็นทีน่ยิมส าหรับชาวเมอืง
และนักทอ่งเทีย่ว แวะใหท้า่นชอ้ปป้ิงรา้นอญัมณี สนิคา้ทีท่ ารายไดใ้หป้ระเทศศรลีังกา เชญิชม
และชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย   
น าทา่นเดนิทางสูว่ดัพระเขีย้วแกว้ (Temple of the Tooth) หรอืวดัศรดีาลาดา มลัลกิาวะ (Sri 
Dalada Maligawa Temple) ***กรณุาแตง่กายสภุาพหรอืใสช่ดุขาว เพือ่กราบนมสัการพระ
บรมสารรีกิธาตพุระทนัตธาตเุขีย้วแกว้ (Sacred Tooth Relic Temple) หอประดษิฐานพระ
เขีย้วแกว้เป็นอาคารแปดเหลีย่ม สรา้งโดยกษัตรยิอ์งสดุทา้ยของแคนดีค้อื พระเจา้ศรวีกิรมราชสงิ
หะบนทีต่ัง้เดมิทีพ่ระเจา้วมิาลาธรรมสรุยิะสรา้งไวใ้นรปูทรงเดมิตัวอาคาร 2 ชัน้ ชัน้บนประดษิฐาน
พระเขีย้วแกว้ บานประตปูระกอบไปดว้ยสิง่ประดับมคีา่ เชน่ เงนิและงาชา้ง กอ่นถงึหอ้งชัน้ในเป็น
หอ้งแคบๆ จคุนไดไ้มเ่กนิยีส่บิ เป็นหอ้งปลอดภัยมมีา่นสทีองปิดสนทิ ไมม่ใีครผา่นเขา้ไปไดจ้นกวา่
จะไดรั้บอนุญาต และหอ้งนีแ้หละเป็นหอ้งประดษิฐานพระทันตธาต ุในหอ้งมแีทน่บชูาขนาดใหญอ่ยู่
หนา้ตูก้ระจกกันกระสนุภายในตูม้เีจดยีท์องอยูภ่ายใน บนเจดยีม์สีรอ้ยสงัวาลทองและพลอยประดับ
อยู ่ประมขุของประเทศตา่งๆ จัดของเหลา่นีม้าถวาย เจดยีท์องค านัน้ครอบอยูถ่งึ  7 ชัน้  ชัน้ในสดุมี
ซองหอ่หุม้พระเขีย้วแกว้อกี 6 ชัน้ ทกุชัน้เป็นทองและพลอยมคีา่ เชน่ ทับทมิ มรกต ชิน้สดุทา้ยเป็น
งาชา้งรปูรา่งเหมอืนเขีย้วหอ่หุม้องคพ์ระเขีย้วแกว้ไวภ้ายใน 
น าทา่นชมระบ าพืน้เมอืง Kandyan dance เป็นการแสดงพืน้เมอืงของเมอืงแคนดี ้ทีม่ชี ือ่เสยีงใน
ประเทศศรลีังกา โดยระบ าแคนดีม้ลีักษณะของการแสดงผสมผสานกับกายกรรม ใชเ้ครือ่งดนตรี
ประเภทกลองเป็นหลัก เนน้การดนตรใีนจังหวะสนุกสนาน และจะไดช้มความสวยงามของชดุแตง่
กายทีม่เีอกลักษณ์ทีม่สีสีนั และมวีสัดทุีม่เีสยีงพวกกระดิง่ ซึง่ชว่ยสง่เสยีงสอดคลอ้งไปกับดนตรี
ประกอบการแสดง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่OAK RAY CITY HOTEL KANDY หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง แคนดี-้เมอืงมาตาเล-สวนสมนุไพร-ดมับลูลา-วดัถ า้ดมับลูลา-สกิริยิา-ภเูขาสงิหโ์ต  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมาตาเล แวะชมสวนสมนุไพรทีข่ ึน้ชือ่ของศรลีังกา ชมสมนุไพรพืน้เมอืงไม่

วา่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ู โกโก ้ วานลิลา ไมจั้นทน ์ ลกูจันทรเ์ทศ ทา่นสามารถลองนวด
ศรีษะแบบศรลีังกาและเลอืกซือ้ยาอายรุเวททีม่สีตูรมานับพันปี เชน่ ยาลดความอว้น ยาก าจัดขน
สว่นเกนิ ยาทาแกป้วดเมือ่ย น ้ามันจันทน ์ ชาสมนุไพร ฯลฯ ไดต้ามอัธยาศัย และเดนิทางตอ่ไป
เมอืงดมับลูลา่ ใชเ้วลาประมาณ  2.30-3 ชัว่โมง และน าทา่นเทีย่วชมวดัถ า้ดมับลูลา (Dambulla 
Cave Temple) ทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตัง้อยูบ่นเขาสงูประมาณ 500 ฟตุ  
ภายในถ ้าดัมบลูลาทีส่รา้งโดยพระเจา้วาลากัมบา (วฏัฏะคามนิอีภัย) พระองคท์รงเคยพ านักในถ ้า
ทีด่ัมบลูลา ชว่งทีพ่ระองคเ์สด็จพลัดถิน่จากเมอืงอนุราชปรุะ เพือ่เป็นการตัง้หลักกอ่นทีจ่ะรวบรวม
ไพรพ่ลกลับไปรบกันอกีครัง้หนึง่ ตอ่มาเมือ่พระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลับขึน้ครองราชย ์
พระองคไ์ดท้รงสรา้งวหิารศลิาภายในถ ้าทีด่ัมบลูลานี ้ ภายในมถี ้าทัง้หมด 5 ถ ้าดว้ยกัน แตล่ะถ ้ามี
ขนาดใหญเ่ล็กแตกตา่งกนัออกไป มภีาพวาดพระพทุธรปูทีม่สีสีนังดงาม ชมพระเจดยีพ์ระพทุธรปู
แกะสลกัหนิปางสมาธมิากมาย ประดษิฐานอยูท่ั่วไปภายในถ ้าทีป่ระกอบดว้ยหอ้งหลายหอ้ง  ที่
ส าคัญคอืภายในถ ้าแรก เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางปรนิพิพาน ทีแ่กะสลักจากหนิออ่นยาวถงึ 
49 เมตร  ถงึแมว้า่ถ ้าจะมขีนาดเล็กเมือ่เทยีบกบัถ ้าอืน่ๆ แตก็่ใหญพ่อจะบรรจพุระนอนไดอ้ยา่ง
สบายๆ ดแูลว้ชา่งสวยงามยิง่นัก ถัดไปคอืถ ้าที ่2 เป็นถ ้าทีม่ขีนาดใหญ ่ ภายในดสูวยงามแปลกตา
มากดว้ยองคเ์จดยีท์ีส่งูจากพืน้ถงึเพดานถ ้า นอกจากนัน้ก็มพีระพทุธไสยาสน ์ รวมถงึพระพทุธรปู
มากมายทัง้องคใ์หญอ่งคเ์ล็กหลายสบิองคเ์รยีงรายอยูร่อบๆ ถ ้า และรปูปั้นกษัตรยิส์งิหล เดนิถัดไป
ตามระเบยีงทางเดนิเราก็จะเจอกับถ ้าที ่3 ที ่4 และที ่5 ตามล าดับ ซึง่แตล่ะถ ้ามพีระพทุธรปูใหญ่
เล็กประดษิฐานอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่รอ้ยองค ์และทีเ่สรมิใหถ้ ้าทัง้ 5 มคีวามวจิติรสวยงามนัน้ก็คอื  
ภาพเขยีนสจีติรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพืน้ทีอ่ายรุาว 800 ปีมาแลว้ โดยภาพเขยีนสี

เหลา่นีเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกับพระพทุธเจา้ พระพทุธศาสนา พระพทุธประวตั ิ เหลา่มวลเทวดาประจ า
แควน้ รวมถงึลวดลายทางพทุธศลิป์ เชน่ ลายดอกบัว ดอกพกิลุ ลงสสีนัสวยงามน่าอัศจรรย ์

บา่ย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสกิริยิา (Sigiriya) เทีย่วชมภเูขาสงิโต (Lion Rock) องคก์ารยเูนสโก
ประกาศใหม้รดกโลก สรา้งโดยกษัตรยิก์ัสยปะสมยัศตวรรษที ่ 5 หรอืเมือ่ 1,500 ปีมาแลว้ ซึง่
อาจจะนับเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีส่ดุของศรลีังกา โดยสรา้งจากแทง่หนิทีม่คีวามสงู 200 เมตร ในอดตี
หนิกอ้นนีเ้ป็นรปูสงิโตแตปั่จจบุันแตกและพังทลายเหลอืไวใ้หเ้ห็นแคร่ปูเทา้สงิโต 2 ขา้งตรงทาง
ขึน้ และจดุเดน่ของเขาลกูนีอ้กีจดุหนึง่คอืชว่งกอ่นถงึลานสหิบาท จะมกีลุม่ภาพเขยีนทีเ่รยีกวา่ 
ภาพเฟรสโก ้(Fresco) เป็นภาพเขยีนสทีีม่อีายมุากกวา่ 1,500 ปี และหลายภาพมคีวามสมบรูณ์อยู ่ 
ทางดา้นวทิยาศาสตรพ์สิจูน์กันแลว้วา่ภาพเขยีนเหลา่นีถ้กูเขยีนขึน้ดว้ยสจีากธรรมชาตอิาจจะไดม้า
จากยางไม ้ แลว้น าไปผสมกับวสัดธุรรมชาต ิ วาดลงไปบนพืน้ปนูเปียกทีย่งัไมแ่หง้สนทิ จงึท าให ้
เกดิความคงทน แตทั่ง้นีจ้ติกรผูว้าดคงจะตอ้งมฝีีมอืขัน้สงู เพราะเมือ่วาดลงไปแลว้ยากจะ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้ ภาพเฟรสโกช้ดุนีไ้ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมายังประเทศศรลีังกาได ้
ปีละหลายหมืน่คนทเีดยีว น าทา่นเดนิทางขึน้ดา้นบนสูพ่ระราชวงัลอยฟ้า พระราชวงัแหง่นีไ้ม่
กวา้งขวางมากนัก แตใ่นสมัยทีรุ่ง่เรอืงอยูนั่น้คงเต็มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย พระองค์
ไดก้อ่กรรมหนักหนาโดยการปลงพระชนมพ์ระราชบดิาเพือ่แยง่ชงิราชบัลลังก ์ จากนัน้พระองคไ์ด ้
ทรงสรา้งพระราชวงัแหง่นี้ข ึน้ตามค ายยุงของเหลา่พราหมณ์ ทีส่รรเสรญิยกยอใหพ้ระองคส์ถาปนา
เป็นทา้วกเุวรราชเทพ หรอืผูม้อี านาจเหนอืสิง่ทัง้ปวง เพือ่ทีจ่ะท าใหเ้หลา่ประชาชนผูม้คีวาม
จงรักภักดกีับพระราชบดิา เกดิความเลือ่มใสเชือ่ถอืในพระองค ์ ทัง้ยังไดผ้ลติเหรยีญทองขึน้ใชม้ี
การก ากับมลูคา่ โดยใชพ้ระนามตราไวว้า่ทา้วกเุวรราชเทพ จนเป็นทีย่อมรับของพอ่คา้ท่ัวไป และ
พระราชวงัลอยฟ้าแหง่นี้ พระเจา้กัสยปะหมดสิน้งบประมาณไป 70 ลา้นเหรยีญ ใชเ้วลาในการรอ
คอยถงึ 7 ปี จงึสรา้งเสร็จสมบรูณ์เป็นพระราชวงัทีว่า่กันวา่งดงามดจุสรวงสวรรค ์ แตพ่ระองคท์รง
เสวยสขุอยูบ่นวมิานลอยฟ้าของพระองคไ์ดเ้พยีง 11 ปี  เจา้ชายโมคคัลลาน ์พระอนุชาตา่งมารดา
ไดย้กทัพมาจากอนิเดยีลอ้มเขาสกิริยิาไวห้วงัแกแ้คน้ใหพ้ระราชบดิา และชงิบัลลังกก์ลับคนื จน
พระเจา้กัสยปะหมดหนทางตอ่สู ้ ทัง้ยังขาดเสบยีงอาหาร จงึตัดสนิใจปลงพระชนชพีพระองคเ์อง
ดว้ยดาบสิน้ใจอยูใ่นพระราชวงัลอยฟ้าของพระองค ์ อสิระใหท้กุทา่นชมววิทวิทัศนแ์บบ 360 องศา 
และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่FRESCO VILLA HOTEL SIGIRIYA หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม สกิริยิา-โคลมัโบ-สนิคา้พืน้เมอืง-วดักลัยาณี-วดัคงคาราม-ชอ้ปป้ิง  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคลมัโบ (Colombo)  ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง เมอืงหลวงของประเทศ

ศรลีังกา และเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรเยอะทีส่ดุในประเทศ ระหวา่งทางน าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ซึง่เป็นรา้นสนิคา้ทอ้งถิน่ของประเทศศรลีังกา รัฐบาลรับสนิคา้มาจากหมูบ่า้นทีผ่ลติงาน
หัตถกรรมคณุภาพด ีใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝาก เชน่ เสือ้ผา้บาตกิ ผา้ป่าน ผา้ลนินิ ชา้งไม ้พวง
กญุแจ ชาทกุชนดิ เครือ่งเทศ น ้ามันมะพรา้ว ของแตง่บา้น และของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นสูว่ดักลัยาณี (Kelaniya Temple) ถอืเป็นวดัประจ าเมอืงทีช่าวศรลีังกาใหค้วามเคารพ
อยา่งสงูสดุ เป็นวดัทีช่าวศรลีังกาเชือ่วา่พระพทุธเจา้ไดท้รงเคยเสด็จมาประทับทีว่ดันี ้ 3 ครัง้ เป็น
วดัใหญน่กิายสยามวงศ ์ ภายในหอ้งวหิารของวัดกัลณียานัน้ มจีติรกรรมฝาผนังทีม่คีวามสวยงาม 
เนือ้หาของจติรกรรมฝาผนังวดักัลณียานัน้เป็นเรือ่งราวในพทุธประวตั ิ ชาดก และต านานตา่งๆ เชน่ 
ภาพเจา้ชายทันตกมุาร กับเจา้หญงิเหมมาลา อัญเชญิพระทันตธาต ุ(พระเขีย้วแกว้) จากอนิเดยีมา
ลังกา ภายในวดัแหง่นีม้ตีน้โพธิใ์หญ ่1 ใน 32 ตน้ ทีแ่ยกหน่อมาจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ีเ่มอืงอนุ
ราธปรุะ และน าทา่นชมวดัคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวดัของนกิายสยามวงศ ์
ภายในมพีระอโุบสถทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางมารวชิยัองคใ์หญ ่ ก าลังโปรดปัญจวคัคยีทั์ง้ 5 
สว่นรายลอ้มไปดว้ยพระสาวก เต็มไปดว้ยพระพทุธรปูและพระบรวิาร ประดับประดาดว้ยภาพ
จติรกรรมฝาผนัง รปูป้ันเทวดาทีง่ดงาม นอกจากนีท้ีว่ดัคงคารามยังมพีพิธิภัณฑส์ าหรับเก็บรักษา
โบราณวตัถ ุและสิง่มคีา่ตา่งๆ ทีผู่ศ้รัทธาจากตา่งแดนน ามาบรจิาคไวม้ากมาย   
และน าทา่นผา่นชมเมอืงโคลอมโบ ชมศาลากลางเมอืง (Town Hall) หนึง่ในแลนดม์ารก์ของ
เมอืงโคลัมโบ รวมไปถงึสวนวหิารมหาเทว ี(Viharamahadevi Park) และลานอนุสรณ์สถานแหง่วนั
ประกาศอสิรภาพ (Independence Square)  
จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งโอเดล Odel Fashion Store ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น า เป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงสนิคา้ทันสมัยชือ่ดังของโคลอมโบ ทีน่ีม่สีนิคา้ทกุอยา่งทัง้ขายปลกีและสง่ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
รวมทัง้อาหารทีน่ าเขา้จากตา่งประทศ กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่ทางสูส่นามบนิ  

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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วนัทีส่ ี ่ โคลมัโบ-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
01.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่ UL 403 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
06.15 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

12-15 เม.ย. 63 29,999 29,999 29,999 4,000 

21-24 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 4,000 

11-14 ม.ิย. 63 25,999 25,999 25,999 4,000 

9-12 ก.ค. 63 27,999 27,999 27,999 4,000 

20-22 ส.ค. 63 27,999 27,999 27,999 4,000 

24-27 ก.ย. 63 25,999 25,999 25,999 4,000 

22-25 ต.ค. 63 29,999 29,999 29,999 4,000 
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อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–โคลัมโบ-กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอด
การเดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่ก 2 คนื (กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีง
เสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการ
ทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / 
มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / คา่วซีา่เขา้ประเทศศรลีงักาส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย /  
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 30 USD/ทา่น ***ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับ
ความพอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / 
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก. / 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสาย
การบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
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เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ 
1. สแกนสหีนา้แรกของหนังสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปและรายละเอยีด) 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 
หนา้เต็ม 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 
5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
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