รายการ Wonderful ณ ประเทศศรีลงั กา 4 วัน 2 คืน (UL)
อิ่มบุญ เที่ยวสบายๆ แคนดี้ – นมัสการพระเขี้ ยวแก้ว – กอลล์ - โคลัมโบ

วันเดินทาง

28 มิ.ย. – 1 ก.ค. / 26 – 29 ก.ค. / 22 – 25 พ.ย. 2561
พักคู่ ท่านละ 22,900 บาท
พิเศษ ราคาโปรโมชั่น 27 – 30 ก.ย. 2561 พักคู่ ท่านละ 19,900 บาท

วันแรก (1)
06.00 น.
09.05 น.
11.00 น.

กลางวัน
บ่าย

19.30 น.

กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – โรงงานผลิตชา – แคนดี ้ – จุดชมวิวเมืองแคนดี ้
ต้ อนรับท่านผู้มีเกียรติที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 10 โรว์ W
เคาน์ เตอร์ สายการบิน ศรีลังกันแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ ของบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ อง
เอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึ ้นเครื่ อง (ให้ ท่านนาพาสปอร์ ตเล่ มปั จจุบันติดตัวไปด้ วย)
โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช้ าและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
 ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 20 นาที
 เวลาที่ศรี ลงั กา ช้ ากว่า เมืองไทย 1.30 ชัว่ โมง
ถึงสนามบิน นานาชาติบนั ดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรี ลงั กา (Sri Lanka) หรื อชื่อทางการว่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กา เป็ นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ ชายฝั่ งตะวันออก
เฉียงใต้ ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้ แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิ งหลทวีป และ ซี ลอน ซึง่ เป็ นชื่อที่ใช้ ในสมัย
อาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็ นชื่อที่ยงั คงใช้ ในบางโอกาส ปั จจุบนั คือ ศรีลังกา เป็ นประเทศที่มีความ
เจริญทางด้ านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้ องกับประเทศไทยมาช้ านาน หลังผ่านขันตอนสนามบิ
้
น
และศุลกากรแล้ ว ให้ ท่านได้ แลกเงินรู ปีศรี ลังกาที่สนามบิน
 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางไปเมืองแคนดี ้ (Kandy) นครศักดิส์ ิทธิ์ และเมืองมรดกโลกที่ตงอยู
ั ้ ่ในหุบเขาที่ ระดับความ
สูง 500 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล มีประชากรเป็ นอันดับสองรองจากโคลอมโบ

ระหว่างทางนําท่านชมโรงงานผลิตชา สินค้ าส่งออกสําคัญของศรี ลงั กา ชมวิธีการผลิตชาในโรงงาน โดย
เจ้ าหน้ าที่ ทุกท่านจะได้ เห็นทุกขันตอนของการผลิ
้
ตก่อนที่จะมาเป็ นชารสดีให้ ผ้ บู ริโภคได้ ดื่มกัน ชิมชา
พร้ อมเลือกซื ้อชาหลากชนิด นําท่านไปถ่ ายรู ปที่จุดชมวิวเมืองแคนดี ้ แล้ วเข้ าสูท่ ี่พกั ที่เมืองแคนดี ้
 รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
 พักที่ Oakley Regency Hotel, Kandy หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สอง (2) วัดพระเขีย้ วแก้ ว – กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์
05.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ วัดพระเขีย้ วแก้ ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่ งกายชุดขาวสุภาพ
กราบนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขีย้ วแก้ ว (Sacred Tooth Relic Temple) อัน
ศักดิส์ ิทธิ์
ซึง่ ประดิษฐานอยูภ่ ายในผอบและผอบอยูใ่ นสถูปอีก 7 ชัน้ เป็ นทองคําทุก โดยปกติแล้ วผู้ที่มาบูชาพระเขี ้ยว
แก้ วจะถวายดอกไม้ และบูชาอยูเ่ พียงชันนอกเท่
้
านัน้ ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับเข้ าสูท่ ี่พกั

08.00 น.
เช้ า
12.00 น.
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร เช็คเอ้ าท์แล้ ว นําท่านเดินทางสูส่ วนสมุนไพร
 รับประทานอาหารกลางวันแบบพื ้นเมืองที่สวนสมุนไพร
นําท่านชม สวนสมุนไพร ที่ขึ ้นชื่อของศรี ลงั กา ชมสมุนไพรพื ้นเมืองไม่วา่ จะเป็ นอบเชย กระวาน กานพลู
โกโก้ วานิลลา ไม้ จนั ทน์ ลูกจันทร์ เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื ้อยาอายุรเวท
ที่มีสตู รมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้ วน ยากําจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ ปวดเมื่อย นํ ้ามันจันทน์ ชาสมุนไพร
ฯลฯ ได้ ตามอัธยาศัย

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง กอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึง่ ของศรี ลงั กา เป็ นเมืองที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรี
ลังกาครัง้ แรก นําท่านเดินทางสู่ วัด พระ ศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เคยเสด็จ ในครัง้ นันพระองค์
้
ได้ สร้ างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้ เป็ นที่ระลึก

จากนัน้ ให้ ทา่ นได้ นงั่ รถสามล้ อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่ าของเมืองกอลล์ (30 นาที ) ที่มีบ้านเรื อน
แบบตะวันตกโบราณ ซึง่ ถูกสร้ างโดยชาวดัตส์ ท่านจะรู้สกึ เหมือนว่าย้ อนยุคไปศตวรรษที่ 17 ผ่านโบสถ์
คริสต์ ร้ านรวงต่างๆ The Dutch Fort ประภาคารโบราณ ป้อมปื นใหญ่ และหอนาฬิกา แล้ วมาถ่ายรูป
บนฐานกําแพงเมืองริมทะเลเป็ นที่ระลึก
คํ่า
 รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
 พักที่ Coco Royal Beach Hotel, Kalutara หรื อ โรงแรมในระดับเดียวกัน
วันที่สาม (3) คาลูทาร่ า – โกฏเฏ – โคลอมโบ – วัดกัลยาณี - วัดคงคาราม – ห้ างโอเดล – สนามบินโคลัมโบ
08.00 น.
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
ให้ ทา่ นได้ วา่ ยนํ ้าในสระ เดินเล่นริมมหาสมุทรอินเดีย พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.
เช็คเอ้ าท์ แล้ ว นําท่านเดินทางสู่ กรุงโคลอมโบ (Colombo) ผ่านชมเมืองโกฏเฏ เมืองหลวงของศรี ลงั กา
ผ่านชมรัฐสภาที่สร้ างใหม่โดยสถาปนิกชื่อดัง เจฟฟี่ บราว่า ผ่านชมอนุสาวรี ย์วีรชน และสุสานกลางเมือง
12.30 น.
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึง่ ชาวศรี ลงั กาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปี
มาแล้ ว พระพุทธเจ้ า ทรงได้ เคยเสด็จมาประทับนัง่ บนรัตนบัลลังก์ทองคํา ณ วัดแห่งนี ้ และพระ องค์ ทรง
เทศน์ โปรดชาวสิงหลเป็ นครัง้ แรกยังสถานที่นี ้ ที่นี่มีต้นพระศรี มหาโพธิ์ที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ ที่ได้ ปลูกจากกิ่งตอนของ
ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ

แล้ วนําท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึง่ เป็ นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็ นสถาน
ที่ตงโรงเรี
ั้
ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรี ลงั กา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชยั
ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้ านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยูม่ าก มายนับ
ไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยที่นิยมนํามาถวายเป็ นพุทธบูชาให้ กบั วัดแห่งนี ้ ที่นี่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ พระบรม
สารี ริกธาตุ (พระเกศาธาตุ ) พระธาตุ พระพุทธรูปลํ ้าค่า จากนานาประเทศ เช่น พระพุทธรูปองค์เล็กที่สดุ ใน
โลก พระหยกขาว พระทับทิมแดง พระแก้ วมรกตจําลอง และยังมีต้นพระ ศรี มหาโพธิ์ที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ แล้ วผ่านชม
พระอุโบสถกลางนํ ้า (สีมามาลากา) ของวัดแห่งนี ้

20.00 น.
21.30 น.
วันที่ห้า (4)
01.15 น.

06.15 น.

จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ต่อที่ ห้ างโอเดล ช้ อปปิ ้ งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชัน่ ชันนํ
้ าของศรี ลงั กา แหล่งช้ อปปิ ง้
สินค้ าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ
 รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
โคลอมโบ – กรุงเทพฯ
โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402 นําท่านเหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
 ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 30 นาที
 เวลาที่เมืองไทย เร็วกว่า ศรี ลงั กา 1.30 ชัว่ โมง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้ าชัน้ 2) โดยสวัสดิภาพ
          
*** รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม ***

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลังกา

ใช้ สําเนาพาสปอร์ ตเล่มที่จะเดินทางไปศรี ลงั กาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้

ระเบียบการและเงื่อนไข
รายการท่ องเที่ยว Wonderful ณ ประเทศศรีลังกา 4 วัน 2 คืน (UL)
ค่ าใช้ จ่ายทัวร์ (บาท)
วันเดินทาง
28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561
26 - 29 ก.ค. 2561
27 – 30 ก.ย. 2561
22 – 25 พ.ย. 2561

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ /
เด็กเตียงคู่

22,900
22,900
19,900
22,900

เด็กเตียงเสริม

เด็กไม่ มีเตียง

ห้ องเดี่ยวเพิ่ม

19,900

18,900

3,500

19,900

18,900

3,500

18,500

17,500

3,500

19,900

18,900

3,500

หมายเหตุ : รายการนี ้ไม่แจกกระเป๋ า
ราคานีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชันธรรมดา
้
และค่าภาษีสนามบิน โดยสายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ (UL)
2. ผู้ใหญ่พกั ห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้ องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรื อ
โรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามที่ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าวีซา่ เข้ าประเทศศรี ลงั กาท่านละ USD35
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน)
เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคานีไ้ ม่ รวม 1. ค่าหนังสือเดินทาง หรื อ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , โทรสาร, อินเตอร์ เน็ต, ค่าซักรี ด
4. ค่าอาหาร – เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์ และชมภาพยนตร์ ชอ่ งพิเศษภายในห้ องพัก
5. ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกําหนดให้ ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
6. ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรื อชุดกีฬาทุกประเภท
7. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และผู้ชว่ ยคนขับ
อัตราที่แนะนํา
รวม 12USD + 200 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
8. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
การจองทัวร์

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1. แจ้ งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง ให้ กบั ทางเอเยนต์เพื่อทําการสํารองที่นงั่
2. ชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากการจอง พร้ อมส่งสําเนาใบโอนเงิน
3. ส่งหน้ าพาสปอร์ ตเล่มที่ใช้ เดินทาง เพื่อทําวีซา่ ออนไลน์
(หากลูกค้ ามีการเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ ต ลูกค้ าจําเป็ นต้ องชําระค่าทําวีซา่ ใหม่เพิ่มเติมเอง )
4. ชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

เงื่อนไข
เวลาสมัครชําระทังหมดหรื
้
อชําระครัง้ แรก 10,000 บาท ที่เหลือชําระก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่านไม่ได้ รับประทานอาหารและไม่ได้ เดินทางท่องเที่ยวพร้ อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องเงินหรื อบริ การส่วนที่ขาดไปได้
กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกนอกประเทศ หรื อทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เข้ าประเทศ หรื อไม่ปรากฏ
ตัววันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน
รายการท่องเที่ยวและการเดินทางทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
การยกเลิก
5.1 ยกเลิก 45 วันขึ ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระท่านละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิก 30 วันขึ ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระ 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกน้ อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้ องชําระ 100% ของราคาทัวร์
คาแนะนา
ธนบัตรไทยสามารถนําออกนอกประเทศได้ ไม่เกิน 50,000 บาท
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนํากระเป๋ าถือติดตัวขึ ้นเครื่ องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
เพื่อความปลอดภัยไร้ กงั วล กรุณาอย่านําของมีคา่ ติดตัวในการเดินทาง
ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตดั เล็บ หรื อของที่มีลกั ษณะ
เหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปื นเด็กเล่น หรื อวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ ขีดไฟ นํ ้ามัน สเปรย์ หรื อของเห ลว อาทิ เหล้ า
แชมพู โลชัน่ หรื อเจล อาทิ ครี ม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรื อของเหลวอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง ขึ ้นเครื่ อง

ความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ พร้ อมทังโรงแรม
้
บริษัทจัดนําเที่ยวตลอดจน
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ บริการแก่นกั ท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้ รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ซึง่ อาจเกิดขึ ้น เนื่องจากความล่าช้ าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบตั เิ หตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การ
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ เจ้ าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปั ญหาทางการเมือง

