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วนัแรก กรงุเทพฯ – โคลมัโบ- แคนดี ้  
07.00 น. พรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตทูางเขา้ที ่ 8-9 แถว T 

เคานเ์ตอรท์ี ่ 11-18 สายการบนิศรลีังกนัแอรไ์ลน ์ นําทา่นเชค็สมัภาระการเดนิทางตดิป้ายชือ่กระเป๋า โดย
เจา้หนา้ทีจ่ากบรัท คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิและสมัภาระ 

09.10 น ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่UL 403 สูโ่คลัมโบ 
11.10 น ถงึ โคลมัโบ หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจลงตราและพธิกีารทางศลุกากรแลว้เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคนดี ้
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัาคาร  
จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงแคนดีต้อ่  
15.00 น. นําทา่นชม ชมทศันยีภาพรอบๆ ทะเลสาบแคนดี ้ ทะเลสาบทีข่ดุขึน้โดยคําสัง่ของกษัตรยิ ์ ซ ึง่สวยงาม

 เกนิบรรยากาศและมองเห็น วดัพระเขีย้วแกว้ ทีเ่ดน่ตระหงา่นรมิทะเลสาบ 
จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง 
19.00 น. รับประทานอหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก พัก ณโรงแรม OZA KANDY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง แคนดี ้- ดมับลุา่ – สกิริยิา - ฮาเบอรร์านา่ 
05.00 น. นําทา่นเขา้สู ่ วดัพระเขีย้วแกว้ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ (พระทนต)์ ขององคส์มัมาสมัพทุธ

เจา้ เขา้ นมสัการพระเขีย้วแกว้ อยา่งใกลช้ดิ พระเขีย้วแกว้ (พระทันตธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ประดษิฐาน
อยูใ่นผอบและอยูใ่นเจดยีอ์กี 4 ชัน้ อยูใ่นหอ้งกระจกกนักระสนุ มปีระตเูงนิ ประตทูอง ซึง่หนาถงึ 1 ศอก 3 
ชัน้ ยากทีส่าธชุนทั่วไปจะไดเ้ขา้ชม พรอ้มทัง้เขา้สูบ่รรยากาศ วนัวสิาขบชูา บรรยกาศชาวพทุธอนัแทจ้รงิ
ของชาวศรลีังกา 

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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 80.00 น. เดนิทางสู่ เมอืงดมับุลล่า ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง ระว่างทางชม 
ระหว่างทางผ่าน เมอืงมาตาเล เมอืงทีส่่งออกสมุนไพรสู่ประเทศทาง
ยโุรปและตะวันออกกลางทีสํ่าคัญแห่งหนึง่ของโลก ชมสวนสมนุไพรที่
ไดร้วบรวมปลูกไวม้ากมายอาท ิตน้อบเชย ตน้กระวาน ตน้กานพลู ตน้
จันทน์ ตน้โกโก ้ตน้วานิลลา ตน้ชา กาแฟ ตะไคร ้เป็นตน้ โดยมี
ผูเ้ชีย่วชาญนําชมและอธบิายเป็นภาษาองักฤษนอกจากนีย้งัมผีลติภณัฑ์
สมนุไพรตา่งๆจากธรรมชาตแิท ้

10.00 น. นําทา่นชม ถ า้ดมับลูลา่ ซึง่มทีัง้หมด 5 ถ้ํา ภายในประกอบดว้ย 
พระพทุธรปูมากกวา่ 150 องค ์ถ้ําดัมบลูลา่ ทีน่ีม่ภีาพวาดฝาพนังและ
เพดานทีนั่บวา่มเีนือ้ทีม่ากทีส่ดุในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสกิริยิา ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
จากนัน้ นําทา่นขึน้สูย่อดเขา ชม ป้อมปราการระฟ้าอยูบ่นยอดเขา เป็นสิง่มหัศจรรยแ์หง่เดยีวบนเกาะนีรู้จั้กกนัดี

ในชือ่ Lion Rock หรอื แทน่ศลิาราชสหี ์บนยอดศลิาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดตี ชม
ภาพเขยีนสน้ํีาของชาวสงิหลเป็นภาพ นางอปัสรสวรรค ์ทีม่อีายพัุนกวา่ปี แตภ่าพยงัสวยเดน่ชดั 

17.00 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาเบอรร์าน่า ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก พัก ณ โรงแรม HABERANA VILLAGE BY CINNAMON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม สกิริยิา - โปโรนารวุะ - อนรุาธปรุะ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโปรโรนารวุะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่ 
จากนัน้ นําทา่นชม เมอืงโปโลนารวุะ ชม ปราสาทวชิยนัต ีสงู 7 ชัน้ จํานวน 1,000 หอ้ง ของพระเจา้ปรักกรม

พาห ุ ชม มนูสโตน ทีง่ดงามแ  ละสมบรูณ์ทีส่ดุ ณ วดัวฎัทาเก ซึง่เคยเป็น พระอารามหลวงและเป็นที่
ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ในสมยัโปโลนนารวุะ ,การด์สโตน ชม สตัตมหาปราสาท เจดยี ์7 ชัน้ ศลิปะแบบ
พมา่ทรงสีเ่หลีย่มแหง่เดยีวของศรลีังกา,ชมสมดุศลิาจารกึทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ชม พระพทุธรปูทีภ่เูขาซึง่มี
ชือ่เสยีงและสวยงามทีส่ดุ ณ อตุตราราม หรอื กลัวหิาร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนรุาธปรุะ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

จากนัน้  นําทา่นสูเ่ขต เมอืงเกา่อนรุาธปรุะ ชม เมอืงเกา่อนุราธปรุะ สักการะ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์หน่อทีนํ่ามาจาก

พุทธคยา ประเทศอนิเดยีในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช , ชมซาก 

โลหะปราสาท 9 ชัน้ ซึ่งมี 1,000 หอ้ง ชม เจดีย ์รุวนัเวลิชา

ยะ สถปูทีย่ ิง่ใหญข่องอนุราธปรุะสรา้งโดยพระเจา้ทฎุฐคามณี เพือ่

เป็นอนุสรณ์ทีท่รงไดรั้บชยัชนะจากศกึยุทธหัตถจีากกษัตรยิท์มฬิ 

นมัสการ ถูปาราม ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุสว่น พระราก

ขวญัเบือ้งขวา (กระดกูไหปลารา้) พระเจดยีศ์ักดิส์ทิธิท์ีสํ่าคัญ

ที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ณ สถานที่แห่งนี้พระ

พทุธองคเ์คยเสด็จมาดว้ยพระองคเ์อง เสด็จเขา้นโิรธสมาบัต ิเป็น

เวลา 7 วัน ซึง่มอียูแ่หง่เดยีวในโลก ชม สถปูเชตวนาราม สถูปที่

สําคัญแห่งหนึง่สรา้งขึน้เพือ่วัฒนธรรมในดา้นระบบความเชือ่ซ ึง่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก สรา้งโดยพระเจา้

มหาเสนะ   ชม สถูปอภยัครี ีตัง้อยูใ่นบรเิวณวัดเหนือ หรอื อุตตรวหิาร เป็นสถูปทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่องรอง

จากสถปูเชตวนา) ชม อฒัจนัทรศ์ลิา ศลิปะแบบอนุราธปรุะทีม่คีวามสมบรูณ์ทีส่ดุแหง่หนึง่ ชม วดัอสิุรุมุณิ

ยะ จดุทีน่่าสนใจในวัดนีค้อืภาพแกะสลักหนิทีง่ดงามและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในอนุราธปรุะ คอื ภาพทีม่ชี ือ่ว่า คน

รกั (The Lovers) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก พัก ณ โรงแรม PLAM GARDEN VILLAGE ANURDHABURA 

วนัทีส่ ี ่ อนรุาธปรุะ – โคลมัโบ 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 07.00 น. นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โคลมัโบ (ระยะทางประมาณ 208 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช.ม.) 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้     นําทา่นชม วดักลัยาณีราชมหาวหิาร เคยเป็นวดัทีพ่ระพทุธเจา้

เสด็จมาดว้ยพระองคเ์องมาดว้ยพระองคเ์องเมือ่ 2,500 ปี มพีระเจดยี์
ขนาดใหญส่ขีาวบรสิทุธิ ์ภายในพระเจดยี ์บรรจบุลัลงัคท์ีป่ระทับของ
พระพทุธเจา้ ภายในวหิารทีส่รา้งตามสถาปัตยกรรมลังกาปรากฏภาพ
จติรกรรมทีง่ดงามวา่ดว้ยเรือ่งพทุธประวตั ิแตล่ะภาพลว้นสวยงามจน
น่าทึง่ในฝีมอืชา่งยิง่นัก ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางตอ่ 

จากนัน้  ชมกรงุโคลัมโบโดยรอบ ชมอนุสรณ์สถาน ซึง่สรา้งเพือ่ใชใ้นการ
ประชมุชาตไิมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด ผา่นชมยา่นการคา้ (Fort) ทีทํ่าการ
ศนูยบ์รหิารราชการแผน่ดนิ รัฐสภา ทําเนยีบรัฐบาล บา้นพัก
ประธานาธบิด ี นําทา่น วดัคงคาราม ชม วหิารกลางน า้ และโรงเรยีนพทุธศาสนาวันอาทติยแ์หง่แรกของ 
ศรลีังกา ชมรปูปัน้สลกัปนูอนัสวยงามในวหิาร และเลอืกซือ้ของฝาก ณ หา้งโอเดล (Odel) แหลง่รวมของ
ฝากจากศรลีังกา 

19:00    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้     เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตโิคลัมโบ 

วนัทีห่า้ โคลมัโบ - กรงุเทพฯ 
01:15         ออกเดนิทางโดยสายการบนิศรลีังกนัแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL 402 สูก่รงุเทพ 
06:15      เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ไปกลับ ตามรายการทีร่ะบไุว ้
 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วศรลีังกา  หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่คา่มัคคเุทศกค์นไทยและเจา้หนา้ทีด่แูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จํากัดทีม่กีาร  
   ตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ  
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่กระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กก.ตอ่ทา่น สว่นเกนิลกูคา้ตอ้งจา่ยเอง 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกํากับภาษี) 
 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ วนัละ 2US และคนขบัรถ วนัละ 2US 
การยกเลกิ 

คา่บรกิารผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่น พกัคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) พกัเดีย่ว 

ผูใ้หญ ่(หอ้งละ 2 ทา่น) 36,900 5,500 
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 เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิมัดจํา คา่ทัวรแ์ลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง ยกเลกิ เลือ่นวัน
เดนิทางได ้และบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี 
 

เง่ือนไขการจอง   
 
 ทางบรษัิทฯ เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวนเงนิ 010111 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น เพือ่ยนืยนัการ    

การจอง มดัจําทา่นละ  10,000 - บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน กอ่นเดนิทาง   

เอกสารในการยืน่วซีา่ (วซีา่ออนไลน ์ตดิบาร ์CODE ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ณ สนามบนิโคลัมโบ)  
ใชเ้ฉพาะ กอ๊ปป้ีพลาสปอรต์เทา่นัน้ ทีม่อีายกุารใชง้านคงเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป โดยนับเดอืนถัดไปจากวันดนิทาง 
 
หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 21ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. กอ่นตดัสนิใจจองทัวร ์ทา่นควรอา่นเงือ่นไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจกอ่นชําระคา่บรกิาร ทัง้นีเ้พือ่เป็น

ประโยชนแ์กต่ัวทา่นและสมาชกิเอง และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ 
ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากม ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ  ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้ เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ กฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

02. การขบัรถในเวยีดนาม จํากัดความเร็ว ไมเ่กนิ 70 กมตอ่ชัว่โมง  
03. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
04. ทางบรษัิทฯ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที ่อาท ิการนัด

หยดุงาน จลาจล เหตวุุน่วายหรอืภัยทางการเมอืง ภัยธรรมชาตติา่งๆ ฯลฯ ซึง่อาจจะทําใหท้างสายการบนิงด
เวน้การบนิตามเวลาทีกํ่าหนด และ/หรอืตารางเวลาบนิของสายการบนิทีใ่ชใ้นเทีย่วบนินัน้ๆ ไมส่ามารถเดนิทาง
ตามเวลาทีกํ่าหนด โดยคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้จากทัง้ทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํา
รา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ รวมถงึการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงจากทาง
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 เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกู
ปฏเิสธในทกุกรณี โดยทัง้นีท้างบรษัิทจะยดึผลประโยชนท์กุทา่นสมาชกิเป็นสําคัญ  


