
 
 

 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ีหน่ึง UL403 สุวรรณภูมิ (BKK) บนัดารานายาเก (CMB) 09.00 11.00 

วนัท่ีหา้ UL402                          บนัดารานายาเก(CMB) สุวรรณภูมิ (BKK) 01:15 06:20 

 
 
 
 

ราคาเสนอแพคเกจทวัร ์ศรีลงักา 5 วนั 3 คืน “ The History of Sri Lanka ” 

เดินทางไดท้กุวนั ตัง้แต่ 1 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562 

จ านวนผูเ้ดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 

ราคาต่อท่าน 

ผูใ้หญ่ เดินทางตัง้แต่ 2 ท่าน  (เดินทางโดยไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย) 29,900.-/บาท 

ผูใ้หญ่ เดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัรค์นไทยเดินทางพรอ้มคณะ) 29,900.-/บาท 

ราคาส าหรบัผูใ้หญ่ ต่อท่าน (พกัเด่ียว) จ่ายเพ่ิม 6,000 บาท  

ราคาส าหรบัเด็กต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน ลด (-2,000) บาท 

ลูกคา้ไม่ใชต้ัว๋ ลด (-10,000) บาท 

**ราคาไม่รวมวีซ่าศรีลงักา และ ทิป** 

หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562  จ่ายเพ่ิม 1,700 บาท ต่อท่าน 

     เทศกาลแห่พระเข้ียวแกว้ วนัท่ี 5 – 15 สิงหาคม 2562 บตัรเขา้ชม จ่ายเพ่ิม 2,600 บาทต่อท่าน  

ศรีลงักา 5 วนั 3 คนื “The History of Sri Lanka” 

ทวัรศ์รีลงักา : รหสั KRB24 



วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคลมัโบ 

(สนามบินบนัดารานยัเก) – อนุราธปุระ  

Rajarata Hotel,  

Palm Garden Village 

 (4*) หรือระดบัเดยีวกนั 

---     

วนัท่ีสอง 
อนุราธปุระ – ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ – เจดียร์ุวนัเวลิ – 

วดัเชตุวนั - โปลอนนาลูว่า - สิกิริยา   

The Paradise Resort 

Sigiriya Village Hotel, 

Sorowwa Resort & Spa 

 (4*) หรือระดบัเดยีวกนั 

      

วนัท่ีสาม 
สิกิริยา – มาตาเล – แคนด้ี – ระบ าพ้ืนเมืองแคนด้ี 

- วดัพระเข้ียวแกว้ 

Royal Kandyan, 

The Swiss Residence,  

Thilanka Hotel  

(4*) หรือระดบัเดยีวกนั 

      

วนัท่ีส่ี 
แคนดี – โคลมัโบ – วดักลัยาณีราชมหาวิหาร – 

วดัคงคาราม – ช็อปป้ิง 
---------------------       

วนัท่ีหา้ 
โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) - กรุงเทพฯ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
--------------------- --- --- --- 

 
 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) – อนุราธปุระ 

 06.30 น.   คณะท ำกำรเชค็อินดว้ยตวัเองที่  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 

เคานเ์ตอร ์S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (UL) 

 09.00 น.  ออกเดินทำงสู่ สนามบินบนัดารานัยเก ประเทศศรีลงักำ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ ยวบินที่  

UL403  (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พร้อมน ้าหนักโหลดกระเป๋า 23 กิโลกรัม และกระเป๋าสมัภาระ

ถือข้ีนเคร่ืองทา่นละ 1 ช้ินไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)    

 11.00 น.  ถึงสนำมบินดำรำนัยเก (เวลาท่ีประเทศศรีลังกา ชา้กวา่ท่ีประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที ) ทำงบริษัท

แนะน ำใหลู้กคำ้ท ำกำรปรับนำฬิกำทนัททีี่ ไปถึงเพ่ือควำมเขำ้ใจที่ตรงกนัเวลำนัดหมำย หลงัผำ่นพิธีกำร

ตรวจคนเขำ้เมือง รับกระเป๋ำสมัภำระ และศุลกำกร ตวัแทนของบริษัท ชูป้ำยตอ้นรับบริเวณสนำมบิน 

จำกนั้นน ำทุกทำ่นเดินทำงเขำ้สู ่“เมือง เนกอมโบ” 



 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  จำกนั้นเดินทำงสู่เมือง “อนุราธปุระ” (Anuradhapura) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่ วโมง 30 นาที) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลงักำมีหลกัฐำนทำง

ประวตัิศำสตร์วำ่พระพุทธศำสนำจำกอินเดยีเขำ้มำตัง้ม ัน่ที่ เมืองน้ี เมืองอนุรำธปุระจึงเป็นดินแดนโบรำณ

ที่หลำกหลำยไปดว้ยสญัลกัษณ์ทำงพระพุทธศำสนำตัง้อยูท่ำงทิศเหนือของ กรุงโคลมัโบ  และยงัเป็น       

ตน้ก ำเนิดของ พุทธศำสนำนิกำยลงักำวงศ ์ที่ไทยรบัเขำ้มำในสมยัสุโขทยั  น ำทำ่นเขำ้ เชค็อนิ ณ โรงแรม

ที่พกั และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  

ค า่  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัท่ี   Rajarata Hotel, Palm Garden Village (4*) หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง อนุราธปุระ – ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ – เจดียรุ์วนัเวลิ – วดัเชตุวนั - โปลอนนาลูว่า - สิกิริยา   

เชา้  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  น ำทำ่นชม “วดัสุรุมุณิยะ” ที่สรำ้งข้ึนในศตวรรษที่ 3 พระมหินทอ์รหนัต ์พระรำชโอรสของพระเจำ้อโศก

มหำรำช เคยมำจ ำพรรษำที่วดัแหง่น้ี ภำยในวดัมส่ิีงส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำมำกมำย  

  นมสักำร ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงเช่ือกนัวำ่พระนำงเถรีสังฆมิตตำ พระรำชธิดำของพระเจำ้อโศก

มหำรำช ทรงผนวชเป็นภิกษุณี น ำหน่อตน้พระศรีมหำโพธ์ิตน้น้ีมำจำกพุทธคยำ ประเทศอนิเดยี  มำปลูกที่

เมืองอนุรำชปุระ เม่ือปี พ.ศ. 235 มอีำยุกวำ่ 2500 ปี จึงถือเป็นตน้โพธ์ิที่ เกำ่แกท่ี่ สุดในโลก ขนำดของ

ตน้แคระแกรนตอ้งใชไ้มค้ ำ้ยนักิ่ งกำ้นสำขำ พุทธศำสนิกชนที่ เล่ือมใสจะเกบ็ใบของพระศรีมหำโพธ์ิกลบั  

ไปบูชำเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ชม “เจดียรุ์วนัเวลิ เจดียส์ุวรรณมาลิก หรือ มหาถปูา” สรำ้งข้ึนในสมยัพระเจำ้เทวำนัมปิยติสสะที่มี

ควำมประสงคส์รำ้งพุทธสถำนอกีแหง่หน่ึง แตย่งัสรำ้งไมเ่สร็จพระองคก์เ็สดจ็สวรรคตเสยีกอ่น จึงไดร้ับ

สรำ้งตอ่โดยพระเจำ้ทุฎฐำคำมนีีอภยั โดยเจดยีส์รำ้งเสร็จในวนัที่พระองคเ์สดจ็สวรรคต ส ำหรบัเจดยีแ์หง่

น้ีถือเป็นตน้แบบของกำรสรำ้ง องคพ์ระปฐมเจดยี ์จงัหวดันครปฐม นอกจำกน้ีดำ้นนอกขององคเ์จดยีส์ี

ขำวยงัมีชำ้งปูนป้ัน 362 เชือก ประดบัอยูร่อบก ำแพง ซ่ึง

ต่อมำไดก้ลำยเป็นตน้แบบของเจดียว์ดัชำ้งลอ้ม อ ำเภอ

ศรีสชันำลยั จงัหวดัสุโขทยั  จำกนั้นทุกน ำทุกทำ่นไป “วดัเช

ตุวนั” ที่ต ัง้ของเจดยีอ์งคใ์หญท่ี่ สุดในโลก สรำ้งในสมยัพระ

เจำ้มหำเสนะ ตวัเจดียส์ร้ำงดว้ยอิฐแดง สูง 122 เมตร 

นอกจำกน้ีรอบบริเวณวดัยงัหลงเหลือซำกอำคำรโบรำณให้

เห็นทัง้อำคำรที่ประดิษฐำนพระพุทธปฏิมำ กุฏิพระ ที่สรงน ้ำ

พระ ศำลำโรงธรรม อำ่งเกบ็น ้ำ จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงเยี่ยม

ชมบริเวณสถำนที่โดยรอบเพ่ือเยี่ยมชมส่ิงปลูกสรำ้งตำ่ง ๆ ในพ้ืนที่มรดกโลก  

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

   น ำทำ่นเดินทำงสู่เมือง โปลอนนารูว่า (Polonnaruwa) (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อดตีเมืองโบรำณโปลอนนำรูว่ำ แห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่  2 ที่มอีำยุ 

ยำวนำนประมำณ 200 ปี ของศรีลงักำ หลงัจำกที่ เมืองอนุรำธปุระ (Anuradhapura) ถูกท ำลำยในปี 

คริสตศ์กัรำช 993 และไดข้ึ้นทะเบยีนมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1982 หรือ พ.ศ. 2525 เป็นเมือง

โบรำณที่ต ัง้อยูริ่มทะเลสำบ โดยภำยในเมืองโบรำณนั้น

ประกอบไปดว้ยส่ิงกอ่สรำ้งตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเป็น สถำนที่

ปรกัหกัพงั อุทยำน รูปป้ัน วิหำร และอ่ืนๆอกีจ ำนวนมำก 

ชม อนุสาวรีย์รูปป้ันของ "พระเจา้ปรากรมพาหุ

มหาราชท่ี 1" (King ParakramabahuI) โดยรูปป้ัน

นั้นอยูใ่นเขตโปตดุลวิหำร ชม "วิหารกลมวาฏะทาเค" 

( Polonnaruwa Vatadage) ซ่ึ ง ภ ำ ย ใ น วิ ห ำ ร มี

พระพุทธรูปประดิษฐำนอยูห่นำ้เจดยีท์ ัง้ 4 ทิศ พระพุทธรูป



ครองจวีรไมม่ร้ิีว พระเกศำไมข่มวด ซ่ึงถือวำ่เป็นตวัอยำ่งของส่ิงกอ่สรำ้งทำงพุทธศำสนำ ที่ไดร้ับกำรเกบ็

รกัษำไวท้ี่ดทีี่ สุดแหง่หน่ึงของเมืองโปลอนนำรูวำ ชม "วิหารสาวก หรือ กลัวิหาร" (Gal Vihara) ที่ ถูก

สร้ำงในศตวรรษที่  12 โดยพระเจำ้ปรำกรมพำหุ

มหำรำชที่  1 ภำยในนั้นเป็นสถำนที่ที่มพีระพุทธ รูป

แกะสลักจำกหินแกรนิตขนำดใหญ่ 4 องค์ ใน

อริิยำบทที่ตำ่งกนั โดย องคแ์รกเป็น พระพุทธรูประ

ทบันัง่ปางสมาธิ องคท์ี่สองเป็นพระพุทธรูปนั่งปำง

สมำธิเชน่กนั แตม่ขีนำดเลก็กวำ่องคแ์รกถูกสลกัไว ้

ในถ ้ำที่ ขุดเจำะเขำ้ไปในภูเขำ ประทับนั่ งอยู ่บน

บัลลังก ์มี เ ทวดำอยู่เ คียงข ำ้ ง  องค์ที่ สำมเ ป็น 

พระพุทธรูปปางร าพึงมีความสงูถึง 7 เมตร และ

องค์ที่ สี่ อ งค์สุ ดท ้ำ ย เ ป็น  พร ะพุ ทธรูปปาง

ปรินิพพานมีขนาดยาวถึง 14 เมตร จำกนั้น

เดินทำงตอ่สู่เมืองสิกิริยำ เชค็อิน ณ โรงแรมที่พกั 

และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  

 ค า่ บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

    พกัท่ี  The Paradise Resort & Spa, Sigiriya Village Hotel, Sorowwa Resort & Spa (4*) หรือ

ระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม สิกิริยา – มาตาเล – แคนด้ี – ระบ าพ้ืนเมืองแคนด้ี - วดัพระเข้ียวแกว้ 

OPTIONAL 1 : **โปรแกรมเสริมพิเศษ เฉพาะท่านท่ีสนใจ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์ ** ส ำหรับทำ่นใดที่สนใจ

สมัผสัประสบกำรณ ์ขึ้นบอลลูน เพ่ือชมควำมสวยงำมของเขำสิกริิยำยำมรุ่งเชำ้ จำกมุมสูงที่หำชมไดย้ำก 

โดยใชเ้วลำอยูบ่นบอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง สำมำรถแจง้กบัไกด์ล่วงหน้ำก่อนอย่ำงน้อย 1 วนั 

(คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูนอยูท่ี่ทา่นละ 220 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ) โปรแกรมจะออกจำกที่พกั

ประมำณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมำรบัไปขึ้นบอลลูน  



 
เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นชม เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรูป

ดำ้นหน้ำเพ่ือเป็นที่ ระลึก ยอดเขาสิกิริยา  นับเป็นส่ิง

มหศัจรรยแ์หง่เกำะน้ีที่ รูจ้กักนัดใีนช่ือ Lion Rock หรือ แทน่

ศิลำรำชสหี ์โดยกำรเดินข้ึนบนัได 2,200 ข ัน้ ระหวำ่งทำงข้ึน

เขำ ท่ำนจะไดช้มภำพเขยีนสีเฟรสโก เป็นภำพนำงอปัสร

สวรรคท์ี่มอีำยุพนักวำ่ปี และถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลก ชมป้อมปรำกำร หรือ ประตูสิงโต เม่ือขึ้นถึงบริเวณยอด

เขำ จะพบซำกปรกัหกัพงัของพระรำชวงัในอดตี อำ่งเกบ็น ้ำ โบรำณและวิวทิวทศัน์ของเมืองสิกริิยำ  

OPTIONAL 2 : **โปรแกรมเสริมพิเศษ เฉพาะท่านท่ีสนใจข้ึนเขาสิกิริยา ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์  ** 

(คำ่ธรรมเนียมบตัรผำ่นเขำ้อุทยำน ทำ่นละ USD30 ไมร่วมอยูใ่นคำ่ทวัร์ หำกลูกคำ้สนใจขึ้นเขำสิกิริยำ 

สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมกบัไกด ์หรือซ้ือโดยตรงไดท้ี่หอ้งจ ำหน่ำยตัว๋)   

  จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่มาตาเล (Matalay) (ระยะทาง

ประมาณ 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

30 นาที) ชมสวนสมุนไพรที่ไดร้วบรวมปลูกไวม้ำกมำย อำทิ 

ตน้อบเชย ตน้กระวำน ตน้กำนพลู ตน้จนัทน์ ตน้โกโก ้ตน้

วำนิลลำ ตน้ชำ กำแฟ ตะไคร ้เป็นตน้ พรอ้มมีป้ำยบอก

สรรพคุณก ำกบั โดยมีผูเ้ชี่ ยวชำญน ำชมและอธิบำยเป็น

ภำษำองักฤษ นอกจำกน้ียงัมผีลิตภณัฑต์ำ่งๆจำกสมุนไพร

จำกธรรมชำติแทป้ลอดสำรเจือปนจ ำหน่ำย ผลิตภณัฑท์ี่ขื้



นช่ือของสวนสมุนไพรในเมือง Matale ที่ขึ้นช่ือ เชน่ น ้ำยำปลูกผมสกดัจำกน ้ำมนัพะพรำ้วคิงสโ์คโคนัท 

หรือน ้ำยำสมุนไพรแกโ้รคไขขอ้เส่ือม โดยในอดตีเกำะลงักำ เป็นเมืองที่สง่ออกสมุนไพรสูป่ระเทศทำง

ยุโรปและตะวนัออกกลำงที่ส ำคญัแหง่หน่ึงของโลก   

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 

จำกนั้นเดินทำงตอ่ไปยงั เมืองแคนด้ี (Kandy) (ระยะทาง

ประมาณ 45 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เขำ้สูท่ี่พกัเพ่ือท ำกำรเชค็อินโรงแรม และเปลี่ยนชุด ทุกทา่น

กรุณาแตง่ชุดสีขาว ปิดมิดชิดทัง้ชุดเทา่นั้น  ชมกำรแสดง 

“โชวร์ะบ าพ้ืนเมืองจากชาวแคนเด้ียน” หรือ Kandyan 

dance โชวป์ระมำณ 1 ชัว่โมง เป็นกำรแสดงพ้ืนเมืองของ

เมืองแคนดี้ ที่มช่ืีอเสยีง ในประเทศศรีลงักำ โดยระบ ำแคนดี้ 

มีล ักษณะของกำรแสดงแบบเขม้แข็ง  มีกำรตีล ังกำ  

ผสมผสำนกบักำยกรรม ใชเ้คร่ืองดนตรี ประเภทกลอง เป็น

หลัก เน้นกำรดนตรีในจังหวะสนุกสนำน ครึกค ร้ืน 

นอกจำกนั้น คุณยงัจะไดช้มควำมสวยงำมขอบชุดแตง่กำยที่

มีเอกลกัษณ์ ที่ มีสีสนั และมีวสัดุที่ มีเสียง พวกกระดิ่ ง ซ่ึง

ช่วยส่งเสียงสอดคลอ้งไปกับดนตรีประกอบกำรแสดง  

จำกนั้นน ำทำ่นเขำ้สกักำระ วดัพระเข้ียวแกว้ (Temple of 

the Tooth Relic) ทุกทา่นแตง่ชุดสีขาวทัง้ชุดเทา่นั้น เพ่ือ

พิธีกรรมทำงศำสนำ วดัแห่งน้ีเป็นสถำนที่ประดิษฐำน พระ

ทนัตธำตุ ขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้หรือ ที่ รูจ้กักนั

ในนำม พระบรมธำตุเขี้ยวแกว้ เพยีงองคเ์ดยีวที่ปรำกฏบนโลกมนุษย ์โดยมหีลกัฐำนรองรับควำมถูกตอ้ง

ตรงตำมพระคมัภรี์มหำวงศ ์ดว้ยวำ่พระทนัตธำตุหลงัจำกกำรถวำยพระเพลิงพุทธสรีระ มอียูด่ว้ยกนั 4 

องค ์นับตัง้แตพุ่ทธศตวรรษที่  9 พระเขี้ยวแกว้ได ้ประดิษฐำนอยูบ่นแผน่ดินแหง่น้ีมำโดยตลอด มิเคยถูก

น ำออกไปไว ้ณ สถำนที่ อ่ืนเลย 

 



ค า่  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัท่ี  Royal Kandyan, The Swiss Residence, Thilanka Hotel, หรือระดบัเดยีวกนั   

วนัท่ีส่ี แคนดี – โคลมัโบ – วดักลัยาณีราชมหาวิหาร – วดัคงคาราม – ช็อปป้ิง  

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงโคลอมโบ” (Colombo) 

เมืองหลวงของประเทศศรีลงักำ (ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) โคลมัโบ มำจำกช่ือ

ภำษำสิงหลเดิมว่ำ โคลาอัมบาโทตา (Kola-Amba-

Thata) แปลว่า ท่าเรือท่ีมีตน้มะม่วง ในคริสตศ์ตวรรษที่  

14 ชำวโปรตุเกสดดัแปลงช่ือน้ีเพ่ือเป็นเกยีรติแก ่คริสโต

เฟอร์ โคลมับสั  โคลมัโบ เป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกจิ

ส ำคญัในปัจจุบนั เป็นเมืองใหญท่ี่ สุดของประเทศศรีลงักำ มี

อำณำเขตติดชำยฝั่งมหำสมุทรอินเดีย ยำวประมำณ 14 

กิโลเมตร ชำวสิงหลเรียกโคลมัโบวำ่ “โคลอมบำ” ในชว่งที่

ประเทศศรีลงักำไดต้กเป็นเมืองขึ้นขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 

2339 นั้น ท ำใหโ้คลมัโบไดก้ลำยเป็นศูนยก์ลำงกำรติดตอ่

คำ้ขำย น ำทำ่นชม “วดักลัยาณีราชมหาวิหาร” (Kelaniya Temple) ซ่ึงชำวศรีลงักำเช่ือวำ่เม่ือกวำ่ 

2,500 ปี มำแลว้พระพุทธเจำ้ไดเ้คยเสดจ็มำประทบันั่งบนรัตนบลัลงักท์องค ำที่วดัแหง่น้ี และพระพุทธเจำ้

ไดท้รงเทศน์โปรดชำวสิงหลเป็นครั้งแรกยงัสถำนที่ น้ี จึงไดม้กีำรกอ่พระเจดยีค์รอบบลัลงักท์องค ำนั้นไว ้

ภำยในวิหำร มภีำพเขยีนแสดงเร่ืองรำวตำ่งๆทำงพระพุทธศำสนำมำกมำย ใหท้ำ่นใดช้ม 

 กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  น ำทำ่นขบัรถชมเมืองโคลมัโบ ผ่านชมอาคารท่ีระลึกการ

ประกาศอิสระภาพ Independence Memorial  Hall สรำ้ง

ขึ้นเพ่ือเป็นสญัญำลกัษณ์ของศรีลงักำที่ ไดร้ับเอกรำชจำก

องักฤษเม่ือปี พศ. 2491 หลังจำกที่ เป็นอำณำนิคมของ

ตำ่งชำติมำเกือบ 500 ปี ในกำรสรำ้งอำคำร นำยรัฐมนตรี 



Senanayaka ของ ศรีลงักำ ซ่ึงตอ้งกำรใหเ้ป็นอำคำรที่ทรงคุณคำ่ทำงประวตัิศำสตร์ไปตลอดกำล และ

ปัจจุบนับริเวณสวนโดยรอบจะเป็นที่พกัผอ่น ออกก ำลงักำยของชำวโคลอมโบ  

  ชม “วดัคงคาราม” (Gangaramaya Temple) อนัเป็น

ที่ สังฆกรรม ชมรูปป้ันสลักปูนอนัสวยงำมในวิหำรและ

โรงเรียนพุทธศำสนำวนัอำทิตยแ์หง่แรกของศรีลงักำ ภำยใน

พระอุโบสถประดิษฐำนพระพุทธรูปปำงมำรวิชยัสีเหลือง

สดใสและประกอบไปดว้ยภำพจิตรกรรมฝำผนังอนังดงำม 

นอกจำกนั้น ที่ วดัน้ียงัมอีำคำรที่ เกบ็รักษำโบรำณวตัถุและ

ส่ิงมคีำ่ตำ่งๆมำกมำยทำงศำสนำ และ ผำ่นชม วิหารกลาง

น ้า ซ่ึงรอบๆวิหำรมพีระพุทธรูปมำกมำยที่น ำมำจำกประเทศ

ไทย  อิสระชอ้ปป้ิงที่  โอเดล Odel Fashion Store ซ่ึง

เปรียบเหมือนสว่นหน่ึงของมืองโคลอมโบ มกีำรเปรียบเทยีบ

วำ่หำก   ไมไ่ดไ้ปชอ้ปที่  Odel เหมือนเดินทำงไมถึ่งโคลอม

โบ ที่ น่ีมสิีนคำ้ทุกอยำ่ง ท ัง้ขำยปลกีและสง่ รำ้นอำหำรญี่ ปุ่น 

รวมทัง้อำหำรที่น ำเขำ้จำกตำ่งประทศ  จำกนั้นน ำทำ่นชอ็ป

ป้ิงตอ่ที่  อินดีเพ็นเดน๊ซ ์อารเ์ขต Arcade Independence 

Square  ศูนยก์ำรคำ้ครบวงจร ทนัสมยั แห่งใหมใ่จกลำง

กรุงโคลอมโบ รวมกำรบริกำรทุกอยำ่งที่ ลูกคำ้ตอ้งกำรเชน่ 

ภัตตำคำร อำหำร ฟำสฟู๊ ดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำต่ำงๆ เส้ือผำ้ 

รองเทำ้ ท ัง้ในและตำ่งประเทศ  

 ค า่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

  ไดเ้วลำน ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบนิบนัดำรำนัยเก เพ่ือเชค็อนิ ไฟลท์ UL402 กลบัสูก่รุงเทพฯ 

วนัท่ีหา้ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

 01.15 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINESเท่ียวบินท่ี UL402 

 06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ  

**************** End of Program ****************** 



****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั**** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ( Q-Class ) โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง ท าหน้าท่ีเป็นมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน พดูภาษาองักฤษ  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการและน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงท่ีระบุตามรายการ 
 ส าหรับคณะท่ีเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป มีบริการหวัหนา้ทวัร์ 1 ท่าน ดูแลคณะจากประเทศไทยตลอดทริป  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางแบบกลุ่มวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไข
ในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด 
 ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าบริการยืน่และค่าธรรมเนียมวซ่ีาศรีลงักา (E-VISA) ส าหรับหนงัสือเดินทางไทย 1500 บาท  

ทั้งน้ีทางประเทศศรีลงักา ไดมี้ประกาศทดลองยกเลิกวซ่ีา ส าหรับหนงัสือเดินทาง สัญชาติไทย  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2562  จนถึง เป็นการชัว่คราว  เอกสารทีใ่ช้ในการยื่นวซ่ีา ส าเนาพาสปอร์ต ควรมีอายเุกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และ
ควรมีหนา้วา่งขั้นต ่า สองหนา้ 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ขั้นต ่า 20 US ดอลล่าห์ ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปกรณีมีหวัหนา้ทวัร์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ ตามธรรมเนียม ขั้นต ่า 500 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

 
 
 
 



เงื่อนไขการช าระเงิน   
 ช าระเงินท่านละ 10,000 บาท หลงัจากทีจ่องภายใน 3 วนั ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
การยกเลกิ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ไม่เสียค่าใชจ่้าย (ยกเวน้กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 25 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาทต่อท่าน (ยกเวน้กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ เก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนั หรือ

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ  

• บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


• รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  บริษทัฯ 
จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้หากท่านสละสิทธ์ิการใช้
บริการใดๆตามรายการ เช่น การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 


