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ทวัรศ์รลีงักา 5 วนั 3 คนื 

ราคาเริม่ตน้ 15,900.-บาท  

มา 2 ทา่นเดนิทางไดเ้ลย (ไมร่วมต ัว๋ศรลีงักาแอรไ์ลน+์วซี่า) 
( มคัคเุทศกใ์ชภ้าษาองักฤษนะครบั) 

วนัที ่1: สนามบนิสุวรรณภูม ิ- - โคลมัโบ - นกิมัโบ  
17.00 น. ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทาง ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประต ู9 เคาน์เตอร ์สายการบนิศรลีังกาแอรไ์ลน ์

19.00 น. เหริฟ้าสู ่ กรุงโคลมัโบ ประเทศศรลีงักา โดย สายการบนิศรลีังกาแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่
UL887/UL889 

20.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรี

ลังกา (เวลาชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชม.) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ มี
เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่รอตอ้นรับนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ สู ่เมอืงนกิมัโบ ซึง่ อยู่

หา่งจากสนามบนิประมาณ 16 กโิลเมตร นกิัมโบเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงของศรี
ลังกา อยูร่มิฝ่ังมหาสมทุรอนิเดยี มชีายหาดทีส่วยงาม ขาวสะอาดบรสิทุธิ ์ทา่มกลาง
ธรรมชาตอิันเงยีบสงบ ดงึดดูความสนใจนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าเยอืน 

 ทีพ่กั Jetwing Sea Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่2: นกิมัโบ - อนุราธปุระ - ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ เชา้/กลางวนั/เย็น 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหาร  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนุราธปุระ (ANURADHAPURA) อดตี เคยเป็น

เมอืงหลวง ตัง้แตส่มัยพทุธศตวรรษที ่3 และเป็นเมอืงหลวงของประเทศศรลีังกานานถงึ 
1,500 ปี เมอืงนี้ตัง้ชือ่ตามกลุม่ของดวงดาวอนุราธทีห่มายถงึ ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
สมบรูณ์พนูสขุ ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพอันแปลกตา (ใชเ้วลา

ในการเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Palm Garden Village Hotel หรอืระดับ

เดยีวกัน 
บา่ย นําทา่นชม เมอืงมรดกโลก อนุราธปุระ อดตี เมอืงหลวงสําคัญทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 2,200 

ปี ทา่นสามารถเห็นสภาพตัวเมอืงเกา่ หลังจากทีอ่งคก์ารยเูนสโกไดช้ว่ยรัฐบาลศรลีังกา

บรูณะศาสนสถานตา่งๆ ขึน้มาใหม ่จากนัน้ ชม วดัสุรุมุณยิะ สรา้งขึน้ในพทุธ ศตวรรษที ่3 
เชือ่กันวา่ พระมหนิทอ์รหันต ์พระราชโอรสของพระเจา้อโศกมหาราช    ไดเ้คยมาจําพรรษา
ครัง้แรกในแผ่นดนิของลังกา ทีวั่ดแหง่นี้...นําทา่นกราบนมัสการ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ที ่

เกา่แกท่ีส่ดุในโลก ซึง่ไดนํ้ามาปลกูตัง้แตเ่มือ่ประมาณ 2,250 ปี มาแลว้ ซึง่พระนางสงัฆมติ
ตาเถรภีกิษุณี พระราชธดิาของพระเจา้อโศกมหาราช ไดนํ้าหน่อพระศรมีหาโพธิน์ี้มาจาก
ตําบลพทุธคยา ประเทศอนิเดยีเป็นตน้พระศรมีหาโพธิท์ีม่อีายยุาวนานทีส่ดุในโลก และเป็น

ตน้ไมท้ีอ่ายยุนืยาวนานกวา่ตน้เดมิ ภายนอกลอ้มรอบดว้ยกําแพง 4 ชัน้  ภายในมพีระเจดยี์
ทรงโอคว่ํา เรยีกวา่ พระเจดยีส์วุรรณมาลกิ ทีใ่หญ่และงดงาม เป็นตน้แบบของพระปฐมเจดยี ์
จากนัน้ชม โลหะปราสาท 1 ใน 3 แหง่ของโลก กราบพระบรมธาตพุระรากขวัญเบือ้งขวา 

(กระดกูไหปลารา้ของพระพทุธเจา้)  ทีว่ดัถูปาราม วัดนี้มชีา้งปนูป้ันลอ้มรอบ 362 เชอืก 
เป็นตน้แบบเจดยีวั์ดชา้งลอ้ม เมอืงศรสีชันาลัย จังหวัดสโุขทัย 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั Palm Garden Village Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
    

วนัที ่3: อนุราธปุระ-ดมับูลา่-สวนสมุนไพร MATALE- แคนดี-้วดัพระเขีย้ว
แกว้ 

เชา้/กลางวนั/
เย็น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร นําทา่นเดนิทาง สู ่เมอืงดมับูลา่ (DAMBULLA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 - 2 ชัว่โมง) นําทา่นชม  ถํา้ดมับูลลา่ (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึง่มทีัง้หมด 5 ถ้ํา 
ภายในประกอบดว้ยพระพทุธรปู มากกวา่ 150 องค ์ทีน่ี่มภีาพวาดฝาพนังและเพดานทีนั่บวา่

มเีนื้อทีม่ากทีส่ดุในโลก  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคนดี ้ระหวา่งทางแวะชม สวน
สมุนไพร ที ่เมอืง Matale พรอ้มเลอืกซือ้ยาสมนุไพรทีม่ชี ือ่เสยีงของศรลีังกา  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย นําทา่นชม เมอืงแคนดี ้ตัง้อยู ่500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรเป็น

อันดับสองรองจากโคลอมโบ  และในอดตีแคนดีเ้คยเป็นเมอืงหลวงของกษัตรยิแ์หง่

อาณาจักรสงิหล  กอ่นตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอังกฤษในปี ค.ศ. 1815   จากนัน้ชาว
โปรตเุกสและชาวดัชตไ์ดเ้ขา้ครอบครองตอ่มานานถงึ 3 ศตวรรษ   แคนดีเ้ป็นเมอืงทีแ่สดง

ใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของพระพทุธศาสนาในประเทศศรลีังกา  วัดวาอารามในเมอืงนี้ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพทุธไดเ้ป็นอยา่ง ด ี นําทา่น ชมศลิปะการรา่ยรํา่ของ
ชาวแคนเดีย้น และ ระบําพืน้เมอืงของชาวศรลีังกา จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ ดาลาดา 

มาลกิาวา หรอื วดัพระเขีย้วแกว้ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระทนตข์องพระพทุธเจา้  ผอบพระ
เขีย้วแกว้ประดษิฐานไวใ้นเจดยี ์4 ชัน้ ภายในหอ้งกระจกกันกระสนุ และการรักษาความ
ปลอดภัยอยา่งแน่นหนา 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั โรงแรม Queen's Hotel, Kandy หรอืระดบัเดยีวกนั 
   

วนัที ่4: แคนดี ้- วดักลัณียา - โคลมัโบ เชา้/กลางวนั/เย็น 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงโคลมัโบ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 นําทา่นชม วดักลัณียา เป็นวัดประจําเมอืงทีช่าวโคลัมโบใหค้วามเคารพอยา่งสงูสดุ เป็นวัด

เกา่แกส่รา้งขึน้เมือ่ 1,900 กวา่ปีทีแ่ลว้ โดยกษัตรยิ ์YATALAT  ISSA ซึง่อยูใ่นยคุเดยีวกับ
อาณาจักรโพลอนนารวุะ มพีืน้ที ่100 ไร ่เป็นวัดใหญ่นกิายสยามวงศ ์ ภายในวหิาร มี
ภาพเขยีน ภาพป้ัน ภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศลิปกรรม มตีน้โพธิใ์หญ่ 1 ใน 32  ตน้ ที่

แยกหน่อมาจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ีเ่มอืงอนุราธปรุะ เมือ่ปี พ.ศ.1967 มภีกิษุชาวโยนก 
(เชยีงใหม)่ 25 รปู พระภกิษุเขมร 8 รปู ไดอ้ปุสมบททีอ่ทุกเขปสมีา (อโุบสถกลางน้ํา) 
กลางแมน้ํ่ากัลยาณ ี นําทา่นชมวัดคงคาราม ซึง่เป็นวัดของนกิายสยามวงศ ์เป็นสถานทีต่ัง้

โรงเรยีนพระพทุธศาสนาวันอาทติยแ์หง่แรกของประเทศศรลีังกา มพีระประทานองคใ์หญ่
ปางมารวชิยั ศลิปะแบบลังกา สวยงามมาก ดา้นหลังของวัด จะมพีระพทุธรปูโลหะขนาด
ใหญ่ประดษิฐานอยูม่ากมายนับไมถ่ว้น ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ป็นของคนไทยทีไ่ดนํ้ามาถวายเป็น

พทุธบชุาใหก้ับวัดแหง่นี ้จากนัน้นําทา่นซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีศ่นูยก์ารคา้และซือ้ชาชัน้ดใีน 
ศนูยก์ารคา้ ODEL 

คํา่ บรกิารอาหารคํ่า ณ รา้นอาหารไทย Cey-Nor Thai Restaurant 

  หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ดานารานัยเก เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
    

วนัที ่5: โคลมัโบ - กรุงเทพฯ   
01.20 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิศรลีังกาแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่UL886 / UL888 
06.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพ 

  

โรงแรม ผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่
3-7 ทา่น 

ผูใ้หญ ่
8-12 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

Jetwing Sea in NGB 4*  

Palm Garden Village in ARP 4*  
Queen’s Hotel in KAN 4*  

       ราคาไม่รวมตัว๋สายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน ์

17,900 16,900 15,900 6,000 

 

 อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับสง่และระหวา่งการนําเทีย่วตามรายการระบุ 
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางกรงุเทพฯ-โคลัมโบ-กรงุเทพฯ สายการบนิ SRI 

LANKAN ชัน้ประหยัด 

 คา่ประกันภัยสายการบนิและคา่น้ํามันเชือ้เพลงิ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่
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โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 สําหรับราคานี้บรษัิท ฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีการบรกิารหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

  

เอกสารในการขอวซี่า 
 หนังสอืเดนิทางประเทศไทยสามารถขอวซีา่ Online ไดท้ี ่www.eta.gov.lk 

  
การชําระเงนิ 
ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มัดจําเป็นจํานวน 10,000 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่นสําหรับการจองทัวร์

สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่น เดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด 

  
การยกเลกิ 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทํางาน มฉิะนัน้บรษัิทฯจะ

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่

ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

  
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและ

อืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดชํ้าระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองที่

น่ังบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์

ทีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 

เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะ

ดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิาร
นัน้ๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน 

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในการคนืคา่เดนิทางทัง้หมดตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้

ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธใน

กรณีอืน่ๆ จากเจา้หนา้ทีท่ัง้ทางไทยและเนปาลเพราะบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่เดนิทางใหก้ับตัวแทน
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ในตา่งประเทศและสายการบนิกอ่นออกเดนิทางทัง้ หมดแลว้ และตั๋วโดยสารเป็นตั๋วราคาพเิศษ 

ดังนัน้หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ออกเมอืงตามเงือ่นไขขา้งตน้หรอืแยกตัว ระหวา่งการเดนิทาง
ในชว่งใดชว่งหนึง่ ทา่นไมส่ามารถนําตั๋วโดยสารมาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 


