
 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างรายการทวัร์
31 ธันวาคม 2560 

แคนดี� – วัดพระเขี�ยวแก้ว – ดัมบูลล่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดนิทาง 31 ธ.ค. 2560 – 4 
   

อาทติย์ 31 ธ.ค. 2560 (1)   กรุงเทพฯ 

06.00 น. ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติที�สนามบินสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์สายการบิน
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึ  นเครื�อง

09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์
   �  ใช้เวลาเดนิทาง 
   �   เวลาที�ศรีลงักา
10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบนัดารานายเก 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา
เฉียงใต้ของอนทุวีปอินเดีย
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 

ทวัร์ตามรอยพระพทุธศาสนา ณ 
2560 – 4 มกราคม 2561 (หยุดปีใหม่) 5 วัน 

ดัมบูลล่า – โปโลนนารูวะ – สิกิริย่า – อนุราชปุระ 

4 ม.ค. 2561 

กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – แคนดี 0 – วัดพระเขี 0ยวแก้ว 

ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั 0น 
เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึ  นเครื�อง (ให้ท่านนําพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� UL403 (บริการอาหารเช้าและเครื�องดื�มบนเครื�อง
เวลาเดนิทาง 3 ชั�วโมง 20 นาที 

ศรีลงักา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชั�วโมง 
นานาชาติบนัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลงักา 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั�งตะวนัออก
เฉียงใต้ของอนทุวีปอินเดีย ชื�อในอดีตได้แก่ ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ

2517 และเป็นชื�อที�ยงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ

นา ณ ศรีลังกา 
วัน 3 คืน (UL)  

อนุราชปุระ – โคลัมโบ 

 

ชั 0น 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 
 คอยอํานวยความสะดวกในเรื�อง

ให้ท่านนําพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย) 
ละเครื�องดื�มบนเครื�อง)  

ประเทศศรีลงักา (Sri Lanka) หรือชื�อทางการว่า 
เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั�งตะวนัออก

และ ซีลอน ซึ�งเป็นชื�อที�ใช้ในสมยั
ปัจจบุนัคือ ศรีลังกา เป็นประเทศที�มีความ 
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  เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม และมีความเกี�ยวข้องกบัประเทศไทยมาช้านาน ดงันั  นเราจึงสามารถพบเห็น

ศลิปะทางโบราณสถานที�เกี�ยวข้องกบัพทุธศาสนามากมาย หลงัผา่นขั  นตอนสนามบนิและศลุกากรแล้ว  
 ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาที;สนามบินและรับซิมการ์ดศรีลังกาจากไกด์ท้องถิ;น 
12.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางไปเมืองแคนดี 0 (Kandy) นครศกัดิPสิทธิPและเมืองมรดกโลก

ที�ตั  งอยูใ่นหบุเขาที�ระดบัความสงู 500 เมตรเหนือระดบันํ  าทะเล มีประชากร
เป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบและนําท่านสู ่วัดพระเขี 0ยวแก้ว (Temple 
of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระบรม
สารีริกธาตพุระทนัตธาตเุขี  ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อนั
ศกัดิPสิทธิPซึ�งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั  น เป็น
ทองคําทุก โดยปกติแล้วผู้ ที�มาบูชาพระเขี  ยวแก้วจะถวายดอกไม้และบูชา
อยูเ่พียงชั  นนอกเทา่นั  น 

คํ�า �  รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
 �  พกัที� Oakray Regency Hotel, Kandy หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
           

จันทร์ 1 ม.ค. 2561 (2)   แคนดี 0 – สวนสมุนไพร – วัดถํ 0าดัมบูลลา –  เมืองโปโลนนารุวะ – พระราชวังโบราณ –     
                                วิหารวฏะทาเค – มูนสโตน – พระพุทธรูป 4 องค์ที;คัลวิหาร 

07.00 น. �  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. นําทา่นชมสวนสมุนไพรที�ขึ  นชื�อของศรีลงักา ชมสมนุไพรพื  นเมือง

ไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ูโกโก้ วานิลลา ไม้จนัทน์ ลูก
จนัทร์เทศ ทา่นสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื  อ
ยาอายุรเวทที�มีสตูรมานบัพนัปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากําจดัขน
สว่นเกิน ยาทาแก้ปวดเมื�อย นํ  ามนัจนัทน์ ชาสมนุไพร ฯลฯ ได้ตาม

อธัยาศยั แล้วนําท่านเดินทางไปที�เมืองดัมบูลล่า และนําท่านชม 
วัดถํ 0าดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple)  ที�ได้ขึ  นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตั  งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต  
ภายในถํ  าดมับลูลา ที�สร้างโดยพระเจ้าวาลากมับา (วฏัฏะคามินี
อภยั) พระองค์ทรงเคยพํานกัในถํ  าที�ดมับลูลา ช่วงที�พระองค์เสด็จ
พลดัถิ�นจากเมืองอนรุาชปรุะ เพื�อเป็นการตั  งหลกัก่อนที�จะรวบรวม
ไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั  งหนึ�ง ต่อมาเมื�อพระองค์ทรงรบชนะ 
และเสดจ็กลบัขึ  นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศลิาภายในถํ  าที�ดมับลูลานี   ภายในมีถํ  าทั  งหมด 5 ถํ  า
ด้วยกัน แต่ละถํ  ามีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปที�มีสีสนังดงาม ชมพระเจดีย์
พระพทุธรูปแกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย ประดษิฐานอยูท่ั�วไปภายในถํ  าที�ประกอบด้วยห้องหลายห้อง  ที�
สําคญัคือภายในถํ  าแรก เป็นที�ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที�แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 
เมตร  ถึงแม้ว่าถํ  าจะมีขนาดเล็กเมื�อเทียบกบัถํ  าอื�นๆ แตก็่ใหญ่พอจะบรรจพุระนอนได้อย่างสบายๆ ดแูล้ว
ชา่งสวยงามยิ�งนกั ถดัไปคือถํ  าที� 2 เป็นถํ  าที�มีขนาดใหญ่ ภายในดสูวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ที�สงู
จากพื  นถึงเพดานถํ  า นอกจากนั  นก็มีพระพทุธไสยาสน์ รวมถึงพระพทุธรูปมากมายทั  งองค์ใหญ่องค์เล็ก 
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  หลายสิบองค์เรียงรายอยูร่อบๆ ถํ  า และรูปปั  นกษัตริย์สิงหล เดนิถดัไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกบัถํ  า

ที� 3 ที� 4 และที� 5 ตามลําดบั ซึ�งแตล่ะถํ  ามีพระพทุธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจํานวนมากกว่าร้อยองค์ 
และที�เสริมให้ถํ  าทั  ง 5 มีความวิจิตรสวยงามนั  นก็คือภาพเขียนสีจิตรกรรมบนฝาผนงัและ 
เพดานจนแทบจะเต็มพื  นที�อายรุาว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี  เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัพระพทุธเจ้า 
พระพุทธศาสนา พระพทุธประวตัิ เหล่ามวลเทวดาประจําแคว้น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลาย
ดอกบวั ดอกพิกลุ ลงสีสนัสวยงามนา่อศัจรรย์ยิ�งนกั  

12.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) เมืองหลวง

แหง่ที� 2 ของศรีลงักา เมืองโปโลนนารุวะแหง่นี  ตั  งขึ  นโดยชาวโจฬะใน
กองทพัของพระเจ้าราชาที� 1 จากอินเดียตอนใต้ ได้ยกทพัมายึด
เมืองอนรุาชปรุะ แล้วย้ายราชธานีมาอยู่ที�แห่งนี  ในปี พ.ศ. 1560 ทํา
ให้ในเมืองโปโลนนารุวะ จึงมีเทวาลัยสร้างถวายพระอิศวรใน
ศิลปะโจฬะปรากฏอยู่ ชม พระราชวังโบราณ แล้วชม วิหารวฏะ
ทาเค อนังดงามยิ�ง สร้างในราวพทุธศกัราชที� 12 ก่อสร้างก่อนเมือง

โปโลนนารุวะหลายร้อยปี ชม มูนสโตน ที�งดงามและสมบรูณ์ที�สดุ 
ซึ�งเคยเป็นพระอารามหลวงและเป็นที�ประดิษฐานพระเขี  ยวแก้วใน
สมยัโปโลนนารุวะจากนั  นนําชม พระพุทธรูป 4 องค์ แห่งวิหารคัล 
ที�ล้วนมีความสวยงาม  ซึ�งสร้างความประทบัใจแก่ผู้มาเยือน     

คํ�า �  รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
  �  พกัที� Sudu Araliaya Hotel, Polonnaruwa  
                                 หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 
          

อังคาร 2 ม.ค. 2561 (3)  สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – อนุราชปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิA – โลหะปราสาทแห่งที; 2 
– พระเจดีย์รุวันเวลิ – พระเจดีย์ถูปาราม - วัดอิสรุมุนิยะ 

07.00 น. �  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงโต                      

(Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กสัสปะสมยัศตวรรษที� 5 
หรือเมื�อ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ�งอาจจะนบัเป็นสิ�งมหศัจรรย์ที�สุดของ
ศรีลังกา เนื�องจากเคยมีสิงโตตวัใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า 
ภายในครูอบป้อมปราการ 3 ชั  น มีแท่นศิลายกัษ์สงู 500 ฟุต เป็นหินผาที�เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แตที่�ไม่ได้
เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลกัษณะของมนั เหมือนก้อนหินยกัษ์วางอยู่
บนที�ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสงูจากพื  น 
370 เมตร และด้านบนมีลกัษณะแบน ดรูวมๆ จึงเหมือนแท่นหิน
ขนาดยกัษ์ บนยอดศิลายงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนั
ยิ�งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระวา่ยนํ  า มีถํ  าที�ผนงัถํ  าที�ยาว  

 

วิหารวฏะทาเค 

พระพทุธรูปแห่งวิหารคลั 

สิกิริยา 
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  140 เมตร สงู 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที�สดุ ที�ยงัอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco 

หรือปนูเปียก ที�วาดลงบนปนูที�ฉาบผนงัถํ  าให้ 
เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี   เป็นภาพนางอปัสรขนาดเทา่ตวัคนซึ�งมีสีสนัสดใส ละเอียดออ่น 

12.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมือง อนุราชปุระ ซึ�งเป็นนครหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลงักา สมยัพุทธศตวรรษที� 3 

(เก่าแก่กว่า 2,200 ปี) และเป็นเมืองหลวงอยู่นานถึง 1,500 ปี เมืองนี  ตั  งชื�อตามกลุ่มของดวงดาวอนรุาธที�
หมายถึง ความมั�นคง ความมั�งคั�งและสมบรูณ์พนูสขุและนําท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธิA (Sri Maha 
Bodhi) ซึ�งเป็นต้นโพธิPที�เก่าแก่ที�สดุในโลก เป็นหน่อเดียวกนักบัต้นโพธิP

ตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าที�พทุธคยาที�พระนางสงัฆมิตตา (พระราชธิดา
พระเจ้าอโศกมหาราช) ได้นํามายงัเกาะลงักากว่า 2,300 ปี และเดิน
ผา่นชม โลหะปราสาทแห่งที; 2 ของโลก ตั  งอยู่บริเวณไม่ไกลจากต้น
พระศรีมหาโพธิP  ซึ�งในโลกมีโลหะปราสาท 3 แห่ง แห่งแรกอยู่ที�อินเดีย 
และแหง่ที�สามอยูที่�เมืองไทย (วดัราชนดัดา) โลหะปราสาทแหง่ที� 2 นี   เป็นอาคารสี�เหลี�ยมสงู 9 ชั  น แตล่ะชั  น
มี 100 ห้อง หลงัคามงุกระเบื  องทําด้วยโลหะทองแดงผสม เป็นที�พกัอาศยัและปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐานของ
พระภิกษุ ปัจจบุนัหลงัที�เห็นได้สร้างขึ  นมาใหม่ เนื�องจากของเดิมถกูไฟ
ไหม้เสียหายเหลือแตซ่าก  
จากนั  นนําท่านนมัสการพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ หรือ พระเจดีย์รุ

วันเวลิ (Ruvanveliseya) ซึ�งเป็นเจดีย์ที�ใหญ่และสวยงามมาก สร้าง
ขึ  นเพื�อเป็นอนุสรณ์เมื�อครั  งที�พระเจ้าทฎุคามณีชนช้างชนะกษัตริย์แห่ง
ทมิฬภายในบรรจุพระสารีริกธาตมีุผู้คนจํานวนมากที�เห็นพระธาตเุป็น
ลําแสงลอยเข้าลอยออกจากเจดีย์บอ่ยครั  ง กล่าวกนัว่า อนรุาชปรุะเป็น
พิพิธภณัฑ์มหาเจดีย์ที�ใหญ่ที�ในของโลก  เพราะมีเจดีย์ใหญ่ ๆ มากมาย
หลายแห่ง และนําท่านชมพระเจดีย์ถูปาราม (Thuparama Pagoda)  
พระสถูปแห่งแรกในประ  เทศศรีลงักา ที�มีอายุมากกว่าสองพันปี ที�
บรรจุพระรากขวญัและเครื�องอฐับริขารของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้ว
นําทา่นเยี�ยมชม วัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Temple) เป็นวดัเล็กใน
พุทธศาสนา ตั  งอยู่ติดกับภูเขาเตี  ยๆ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มี
ภาพสลกับนหน้าผา เป็นภาพการเสด็จลงจากสวรรค์ของแม่พระคงคา 
ณ มหาวลีปรัุม ในอินเดีย อายรุาวพทุธศตวรรษที� 12 สมยัราชวงศ์ปัล
ลวะ มีภาพช้างสลกัอยู่หลายเชือก ตรงกลางหน้าผามีรอยแตกมีนํ  าฝนไหลลงมาได้ ถือเป็นการเสด็จลงของ
แมพ่ระคงคา ทางด้านซ้ายมือข้างบนมีรูปสลกัผู้ชายนั�งชนัเขา่ข้างหนึ�งเรียกวา่ทา่มหาราชลีลา นั�งอยู่คูก่บัม้า
สนันิษฐานว่าเป็นรูปท้าวกบิลกําลงันั�งเฝ้าม้าที�จะส่งไปเข้าพิธีอศัวเมธ ประติมากรรมหลายชิ  นที�วิหารอิสุรุ
มณิุยะ เดมิถกูทิ  งไว้กลางแจ้ง ปัจจบุนัทางรัฐบาลศรีลงักา ได้สร้างอาคารพิพิธภณัฑ์เล็กๆ ชั  นเดียว แล้วย้าย 



รูปประติมากรรม ไปจดัเก็บรวบรวมและจดัแสดง ให้ความรู้แก่ทกุคนที�เข้าชมพิพิธภณัฑ์แห่งนี  
คู่รัก ที�งดงามมาก  

คํ�า �  รับประทานอาหารคํ�า
 �  พกัที� Rajarata Hotel
                                

พุธ 3 ม.ค. 2561 (4)        โคลอมโบ –

07.00 น. �  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองโค

ทดัเทียมกบัสิ�งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาตทีิ�ยงัคงความสมบรูณ์
12.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร
บา่ย นําท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร

ชาวศรีลงักาเชื�อว่าเมื�อกว่า 
เสดจ็มาประทบันั�งบนรัตนบลัลงัก์ทองคํา
เทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั  งแรกยงัสถานที�นี  
ศกัดิPสิทธิP ที�ได้ปลูกจากกิ�งตอนของต้นพระศรีมหาโพธิPที�
ระ แล้วเดินทางไปรีสอร์ทที�ตั  งอยู่ริมมหาสมุทรอินเดียและ
เดินทางสู่ วัดคงคาราม
นิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที�ตั  งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลงักา
ประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก 
ใหญ่ ประดษิฐานอยูม่าก
จากนั  นให้ท่านได้ช้อปปิ งตอ่ที� 
ปิ งสินค้าทนัสมยัชื�อดงัของโคลอมโบ

20.00 น. �  รับประทานอาหารคํ�าที�
หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

 

พฤหัส 4 ม.ค. 2561 (5)     โคลอมโบ 

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� 
 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง
  �  ใช้เวลาเดนิทาง 
   �  เวลาที�เมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 
06.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ 

�  

เอกสารประกอบการยื;นขอวีซ่าศรีลังกา
ใช้สําเนาพาสปอร์ตเลม่ที�จะเดนิทางไปศรีลงักา

*** รายการอาจมีการปรับเปลี;ยนได้ตามความเหมาะสม 
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รูปประติมากรรม ไปจดัเก็บรวบรวมและจดัแสดง ให้ความรู้แก่ทกุคนที�เข้าชมพิพิธภณัฑ์แห่งนี  

คํ�าในโรงแรม 
Rajarata Hotel, Anuradhapura หรือโรงแรมในระดบัเดียวกนั 

– วัดกัลยาณี –  วัดคงคาราม  –  ช้อปปิ0ง – สนามบินโคลัมโบ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที�มีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด

ทดัเทียมกบัสิ�งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาตทีิ�ยงัคงความสมบรูณ์
กลางวนัที�ภตัตาคาร – อาหารจีน 

วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ�ง
ชาวศรีลงักาเชื�อว่าเมื�อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงได้เคย
เสดจ็มาประทบันั�งบนรัตนบลัลงัก์ทองคํา ณ วดัแห่งนี   และพระองค์ทรง
เทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั  งแรกยงัสถานที�นี   ที�นี�มีต้นพระศรีมหาโพธิPที�
ศกัดิPสิทธิP ที�ได้ปลูกจากกิ�งตอนของต้นพระศรีมหาโพธิPที�เมืองอนุราชปุ

แล้วเดินทางไปรีสอร์ทที�ตั  งอยู่ริมมหาสมุทรอินเดียและนําท่าน
าม (Gangaramaya Temple) ซึ�งเป็นวดัของ

เป็นสถานที�ตั  งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลงักา
ประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก ด้านหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาด
ใหญ่ ประดษิฐานอยูม่ากมายนบัไมถ้่วน และมีคนไทยไมน้่อยที�นิยมนํามาถวายเป็นพทุธบชูาให้กบัวดัแห่งนี  

ช้อปปิ งตอ่ที� ห้างโอเดลช้อปปิ0งเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมแฟชั�นชั  นนําของศรีลงักา
ชื�อดงัของโคลอมโบ  

รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร – อาหารจีน 
หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 – กรุงเทพฯ   

โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� UL402 นําทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ
บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชั�วโมง 30 นาที 
เวลาที�เมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 1.30 ชั�วโมง 

ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชั  น 2) โดยสวสัดภิาพ 
 

  ☺ � ☺ � ☺ � ☺� ☺� ☺ � 
 

เอกสารประกอบการยื;นขอวีซ่าศรีลังกา 
เลม่ที�จะเดนิทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเทา่นั  น 

รายการอาจมีการปรับเปลี;ยนได้ตามความเหมาะสม ***

รูปประติมากรรม ไปจดัเก็บรวบรวมและจดัแสดง ให้ความรู้แก่ทกุคนที�เข้าชมพิพิธภณัฑ์แห่งนี   ชมหินสลัก

สนามบินโคลัมโบ 

ลวงที�มีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตั  งตระหง่านขึ  น
ทดัเทียมกบัสิ�งก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาตทีิ�ยงัคงความสมบรูณ์ 

เป็นสถานที�ตั  งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลงักา มีพระ
ด้านหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาด

และมีคนไทยไมน้่อยที�นิยมนํามาถวายเป็นพทุธบชูาให้กบัวดัแห่งนี    
ชั�นชั  นนําของศรีลงักา แหล่งช้อป

นําทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 

*** 
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ระเบียบการและเงื;อนไข 
ทัวร์ตามรอยพระพุทธศาสนา ณ. ศรีลังกา5 วัน 3 คืน (UL) 

 

ค่าใช้จ่ายทัวร์   

วันเดนิทาง 31 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561  
 

    ค่าใช้จ่ายท่านละ  (บาท) ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ 0นไป 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัคู ่  35,900 

เดก็อายตํุ�ากว่า12 ปี พกัเตียงเสริม 30,900 
เดก็อายตํุ�ากว่า12 ปี ไมมี่เตียง 29,900 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�ม     5,400 

 

หมายเหตุ  : รายการนี  ไมแ่จกกระเป๋า 
 
ราคานี 0รวม 1. คา่ตัyวเครื�องบินไป-กลบัชั  นธรรมดา โดยสายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไมต้่องการพกัห้องเดี�ยว) ในโรงแรมที�ระบใุนรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามที�ระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามที�ระบไุว้ในรายการ 

6. คา่วีซ่าเข้าประเทศศรีลงักาทา่นละ USD35  
7. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท (หนึ�งล้านบาทถ้วน)  
    เงื�อนไขตามกรมธรรม์  

 
ราคานี 0ไม่รวม 1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 
 3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด 
 4. คา่อาหาร – เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั 

5. คา่นํ  าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิกําหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 30 กก.) 
 6. คา่ใช้จา่ยอื�นๆ ที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และคา่เชา่อปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท 

7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถิ�น พนกังานขบัรถ และผู้ชว่ยคนขบั  
 อตัราที�แนะนํา รวม 700 บาท ตอ่ทริปตอ่ผู้ เดนิทาง 1 ท่าน 

ทีมงานศรีลงักา ไกด์ท้องถิ�น คนขบัรถ ผู้ชว่ยคนขบัรถ รวม 12USD ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
  หวัหน้าทวัร์ไทย 200 บาท ตอ่ผู้ เดนิทาง 1 คน 
 คา่ยกกระเป๋า และ อื�นๆ 100 บาท 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
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การจองทัวร์ 1. แจ้งชื�อ-นามสกลุผู้ เดนิทาง ให้กบัทางเอเยนต์เพื�อทําการสํารองที�นั�ง  
 2. ชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่สําเนาใบโอนเงิน 
 3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ที�ใช้เดนิทาง เพื�อทําวีซา่ออนไลน์ 
     (หากลกูค้ามีการเปลี�ยนเล่มพาสปอร์ต ลกูค้าจําเป็นต้องชําระคา่ทําวีซา่ใหมเ่พิ�มเตมิเอง) 
 4. ชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
 

เงื;อนไข 
1.  เวลาสมคัรชําระทั  งหมดหรือชําระครั  งแรก 10,000 บาท ที�เหลือชําระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าท่านไมไ่ด้รับประทานอาหารและไมไ่ด้เดนิทางท่องเที�ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ทา่นสละสิทธิP ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นที�ขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทั  งหมดหรือบางสว่น 
4.  รายการทอ่งเที�ยวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธิPที�จะยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงเพื�อความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
           5.1 ยกเลิก 45 วนัขึ  นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชําระท่านละ   5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30 วนัขึ  นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชําระท่านละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระ 100% ของราคาทวัร์ 
            

คาํแนะนํา 
1.  ธนบตัรไทยสามารถนําออกนอกประเทศได้ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพื�อความสะดวกและปลอดภยัโปรดนํากระเป๋าถือตดิตวัขึ  นเครื�องบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพื�อความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่นําของมีคา่ตดิตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตรการรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที�ตดัเล็บ หรือของที�มีลกัษณะเหมือน

อาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเดก็เลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ นํ  ามนั สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า แชมพ ู
โลชั�น หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแตง่ผม หรือของเหลวอื�นๆ ที�มีลกัษณะใกล้เคียง ขึ  นเครื�อง 

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอื�น ๆ   พร้อมทั  งโรงแรม บริษัทจดันําเที�ยวตลอดจน
แหลง่ทอ่งเที�ยวตา่งๆ เพื�อให้บริการแก่นกัทอ่งเที�ยว  จะไมรั่บผิดชอบใดๆ  ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ซึ�งอาจเกิดขึ  น เนื�องจากความลา่ช้าการยกเลิกเที�ยวบนิ อบุตัเิหต ุ ภยัทางธรรมชาต ิ เหตสุดุวิสยั การ
ปฏิบตัิตามคําสั�งเจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
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