
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ Wonderful ณ ประเทศศรีลงักา 4 วนั 2 คืน (UL) 

อ่ิมบุญ เที่ยวสบายๆ แคนด้ี – นมสัการพระเข้ียวแกว้ – กอลล ์- โคลมัโบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันเดนิทาง   28 ม.ิย. – 1 ก.ค. / 26 – 29 ก.ค. / 22 – 25 พ.ย. 2561  

พกัคู ่ทา่นละ 22,900 บาท 
  พเิศษ ราคาโปรโมช่ัน 27 – 30 ก.ย. 2561 พกัคู ่ทา่นละ 19,900 บาท 
 
 

 



 

 

วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ  – โรงงานผลิตชา – แคนดี  ้– จุดชมวิวเมืองแคนดี ้

06.00 น. ต้อนรับทา่นผู้ มีเกียรตท่ีิสนามบนิสวุรรณภมูิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W 
เคาน์เตอร์สายการบิน ศรีลังกันแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ี ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของทา่นก่อนขึน้เคร่ือง (ให้ท่านน าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันตดิตัวไปด้วย) 

09.05 น. โดยสายการบนิศรีลังกันแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี UL403 (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
     ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ช้ากวา่ เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
11.00 น. ถึงสนามบนิ นานาชาตบินัดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลงักา (Sri Lanka) หรือช่ือทางการวา่  

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา  เป็นประเทศเกาะในมหาสมทุรอินเดียใกล้ชายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใต้ของอนทุวีปอินเดีย  ช่ือในอดีตได้แก่  ลงกา ลงักาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึง่เป็นช่ือท่ีใช้ในสมยั
อาณานิคมจนถึง  พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใช้ในบางโอกาส ปัจจบุนัคือ  ศรีลังกา เป็นประเทศท่ีมีความ
เจริญทางด้านศาสนาวฒันธรรม  และมีความเก่ียวข้องกบัประเทศไทยมาช้านาน  หลงัผา่นขัน้ตอนสนามบนิ
และศลุกากรแล้ว ให้ท่านได้แลกเงนิรูปีศรีลังกาท่ีสนามบิน 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   
บา่ย นําทา่นเดนิทางไปเมืองแคนดี ้ (Kandy) นครศกัดิส์ิทธ์ิและเมืองมรดกโลก ท่ีตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีระดบัความ

สงู 500 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลอมโบ  
 
 
 
 
 
 
 

 ระหวา่งทางนําทา่นชมโรงงานผลิตชา สินค้าสง่ออกสําคญัของศรีลงักา ชมวิธีการผลิตชาในโรงงาน โดย
เจ้าหน้าท่ี ทกุทา่นจะได้เห็นทกุขัน้ตอนของการผลิตก่อนท่ีจะมาเป็นชารสดีให้ผู้บริโภคได้ด่ืมกนั  ชิมชา  
พร้อมเลือกซือ้ชาหลากชนิด นําทา่นไปถ่ายรูปท่ีจุดชมวิวเมืองแคนดี ้แล้วเข้าสูท่ี่พกัท่ีเมืองแคนดี  ้

19.30 น.   รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
   พกัท่ี Oakley Regency Hotel, Kandy หรือในระดบัเดียวกนั 
           

วันท่ีสอง (2)   วัดพระเขีย้วแก้ว – กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ 

05.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่วัดพระเขีย้วแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ  
กราบนมสัการ พระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขีย้วแก้ว  (Sacred Tooth Relic Temple)  อนั

ศกัดิส์ิทธ์ิ 
ซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในผอบและผอบอยูใ่นสถปูอีก 7 ชัน้ เป็นทองคําทกุ  โดยปกตแิล้วผู้ ท่ีมาบชูาพระเขีย้ว
แก้วจะถวายดอกไม้และบชูาอยูเ่พียงชัน้นอกเทา่นัน้ ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า ได้เวลาอนัสมควร เช็คเอ้าท์แล้ว นําทา่นเดนิทางสูส่วนสมนุไพร 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัแบบพืน้เมืองท่ีสวนสมนุไพร 
บา่ย นําทา่นชมสวนสมุนไพร ท่ีขึน้ช่ือของศรีลงักา ชมสมนุไพรพืน้เมืองไมว่า่จะเป็นอบเชย กระวาน กานพล ู

โกโก้ วานิลลา ไม้จนัทน์ ลกูจนัทร์เทศ ทา่นสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซือ้ยาอายุรเวท
ท่ีมีสตูรมานบัพนัปี เชน่ ยาลดความอ้วน ยากําจดัขนสว่นเกิน ยาทาแก้ปวดเม่ือย นํา้มนัจนัทน์ ชาสมนุไพร 
ฯลฯ ได้ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง กอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแหง่หนึง่ของศรีลงักา เป็นเมืองท่ีชาวโปรตเุกสมาถึงศรี
ลงักาครัง้แรก  นําทา่นเดนิทางสู่ วัดพระ ศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร  ท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเคยเสดจ็ ในครัง้นัน้พระองค์ได้สร้างจฬุาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นท่ีระลกึ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากนัน้  ให้ทา่นได้นัง่  รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์  (30 นาที) ท่ีมีบ้านเรือน
แบบตะวนัตกโบราณ  ซึง่ถกูสร้างโดยชาวดตัส์ ทา่นจะรู้สกึเหมือนวา่ย้อนยคุไปศตวรรษท่ี 17 ผา่นโบสถ์
คริสต์ ร้านรวงตา่งๆ The Dutch Fort ประภาคารโบราณ  ป้อมปืนใหญ่  และหอนาฬิกา แล้วมาถ่ายรูป
บนฐานกําแพงเมืองริมทะเลเป็นท่ีระลกึ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
   พกัท่ี Coco Royal Beach Hotel, Kalutara หรือ โรงแรมในระดบัเดียวกนั          

วันที่สาม (3)  คาลูทาร่า – โกฏเฏ – โคลอมโบ – วัดกัลยาณี - วัดคงคาราม – ห้างโอเดล – สนามบินโคลัมโบ 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 ให้ทา่นได้วา่ยนํา้ในสระ เดนิเลน่ริมมหาสมทุรอินเดีย พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
10.00 น. เช็คเอ้าท์ แล้วนําทา่นเดนิทางสู่ กรุงโคลอมโบ  (Colombo) ผา่นชมเมืองโกฏเฏ เมืองหลวงของศรีลงักา 

ผา่นชมรัฐสภาท่ีสร้างใหมโ่ดยสถาปนิกช่ือดงั เจฟฟ่ี บราวา่ ผา่นชมอนสุาวรีย์วีรชน และสสุานกลางเมือง 
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร  (Kelaniya Temple) ซึง่ชาวศรีลงักาเช่ือวา่เม่ือกวา่ 2,500 ปี

มาแล้ว  พระพทุธเจ้า ทรงได้เคยเสดจ็มาประทบันัง่บนรัตนบลัลงัก์ทองคํา  ณ วดัแหง่นี ้ และพระ องค์ทรง
เทศน์  โปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานท่ีนี ้ท่ีน่ีมีต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ท่ีได้ปลกูจากก่ิงตอนของ
ต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนรุาชปรุะ  

 
แล้วนําทา่นเดนิทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึง่เป็นวดัของนิกายสยามวงศ์  เป็นสถาน
ท่ีตัง้โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์แหง่แรกของประเทศศรีลงักา  มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั 
ศลิปะแบบลงักาสวยงามมาก ด้านหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดษิฐานอยูม่าก มายนบั
ไมถ้่วน และมีคนไทยไมน้่อยท่ีนิยมนํามาถวายเป็นพทุธบชูาให้กบัวดัแหง่นี ้ ท่ีน่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บ  พระบรม
สารีริกธาต ุ (พระเกศาธาตุ ) พระธาต ุพระพทุธรูปลํา้คา่ จากนานาประเทศ เชน่ พระพทุธรูปองค์เล็กท่ีสดุใน
โลก พระหยกขาว  พระทบัทิมแดง  พระแก้วมรกตจําลอง และยงัมีต้นพระ ศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ  แล้วผา่นชม 
พระอโุบสถกลางนํา้ (สีมามาลากา) ของวดัแหง่นี ้

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ตอ่ท่ี ห้างโอเดล ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมแฟชัน่ชัน้นําของศรีลงักา  แหลง่ช้อปปิง้
สินค้าทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  

20.00 น.   รับประทานอาหารค่ําท่ีภตัตาคาร  
21.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

วันท่ีห้า (4)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี UL402 นําทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
    ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที 
     เวลาท่ีเมืองไทย เร็วกวา่ ศรีลงักา 1.30 ชัว่โมง 
06.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชัน้ 2) โดยสวสัดภิาพ 
 

            
*** รายการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 

 
เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าศรีลังกา  ใช้สําเนาพาสปอร์ตเลม่ท่ีจะเดนิทางไปศรีลงักาเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 

 
ระเบียบการและเง่ือนไข 

รายการท่องเที่ยว Wonderful ณ ประเทศศรีลังกา 4 วัน 2 คืน (UL) 
 

ค่าใช้จ่ายทัวร์ (บาท)   

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ / 
เดก็เตียงคู่ เดก็เตียงเสริม เดก็ไม่มีเตียง ห้องเดี่ยวเพิ่ม 

28 ม.ิย. – 1 ก.ค. 2561 22,900 19,900 18,900 3,500 

26 - 29 ก.ค. 2561 22,900 19,900 18,900 3,500 

27 – 30 ก.ย. 2561 19,900 18,500 17,500 3,500 

22 – 25 พ.ย. 2561 22,900 19,900 18,900 3,500 
 
หมายเหตุ  : รายการนีไ้มแ่จกกระเป๋า 
 
ราคานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชัน้ธรรมดา และคา่ภาษีสนามบนิ โดยสายการบนิศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น (กรณีไมต้่องการพกัห้องเด่ียว) ในโรงแรมท่ีระบใุนรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
  4. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม  
   5. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

6. คา่วีซา่เข้าประเทศศรีลงักาทา่นละ USD35  
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน)  
    เง่ือนไขตามกรมธรรม์  

 



 

 

ราคานีไ้ม่รวม 1. คา่หนงัสือเดนิทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 

 3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด 
 4. คา่อาหาร – เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบาร์และชมภาพยนตร์ชอ่งพิเศษภายในห้องพกั 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบนิกําหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 30 กก.) 
 6. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และคา่เชา่อปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท  

7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน พนกังานขบัรถ  และผู้ชว่ยคนขบั  
    อตัราท่ีแนะนํา รวม 12USD + 200 บาท ตอ่ทริปตอ่ผู้ เดนิทาง 1 ทา่น 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
การจองทัวร์ 1. แจ้งช่ือ-นามสกลุผู้ เดนิทาง ให้กบัทางเอเยนต์เพ่ือทําการสํารองท่ีนัง่  
  2. ชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง พร้อมสง่สําเนาใบโอนเงิน 
  3. สง่หน้าพาสปอร์ตเลม่ท่ีใช้เดนิทาง เพ่ือทําวีซา่ออนไลน์  
      (หากลกูค้ามีการเปล่ียนเลม่พาสปอร์ต ลกูค้าจําเป็นต้องชําระคา่ทําวีซา่ใหมเ่พิ่มเตมิเอง ) 
  4. ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ ก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 

 
เงื่อนไข 

1.  เวลาสมคัรชําระทัง้หมดหรือชําระครัง้แรก 10,000 บาท ท่ีเหลือชําระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าทา่นไมไ่ด้ รับประทานอาหารและไมไ่ด้เดนิทางทอ่งเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไมป่รากฏ

ตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น  
4.  รายการทอ่งเท่ียวและการเดนิทางทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
           5.1 ยกเลิก 45 วนัขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระทา่นละ   5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระทา่นละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกน้อยกวา่ 1 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องชําระ 100% ของราคาทวัร์ 
            

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถนําออกนอกประเทศได้ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2.  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัโปรดนํากระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิใบเดียวขนาดไมเ่กิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพ่ือความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่นําของมีคา่ตดิตวัในการเดนิทาง  
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเล็บ หรือของท่ีมีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเดก็เลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ นํา้มนั สเปรย์ หรือของเห ลว อาทิ เหล้า 
แชมพ ูโลชัน่ หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแตง่ผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง ขึน้เคร่ือง  

 
ความรับผิดชอบ 

        ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอ่ืน ๆ   พร้อมทัง้โรงแรม  บริษัทจดันําเท่ียวตลอดจน
แหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เพ่ือให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว  จะไมรั่บผิดชอบใดๆ  ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    เสียหายหรือ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้  เน่ืองจากความลา่ช้าการยกเลิกเท่ียวบนิ อบุตัเิหต ุภยัทางธรรมชาต ิ เหตสุดุวิสยั การ
ปฏิบตัติามคําสัง่เจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 


