เที่ยวมรดกโลก ประเทศศรีลังกา - เทศกาล แห่พระเขี้ยวแก้ว 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน ศรีลังกาแอร์ (UL)

คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
กาหนดการเดินทาง วันที่ 28ก.ค.-1ส.ค. 60

ท่านละ 35,900 บาท
สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก, โคลัมโบ - เมืองอนุราชปุระ - เข้าทีพ่ ัก
วันที่2

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - โลหะปราสาทแห่งที่ 2 ของโลก - พระเจดีย์รุวนั เวลิ - พระเจดีย์ถูปาราม - วัดอิสุรุมุณิยะ - วัด
ถ้าดัมบูลลา

วันที่3 ภูเขาสิงห์โต - สวนสมุนไพร เมืองมาตาเล - เมืองแคนดี้ - ขบวนพาเหรด พิธีเพราเฮรา ฉลองพระเขี้ยวแก้ว
วันที่4 วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมืองโคลอมโบ - วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร - วัดคงคาราม - ช้อปปิ้งที่ร้าน Noritake - สนามบิน
วันที่5 ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก, โคลัมโบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ศุกร์ 28 ก.ค. 60 (1) กรุงเทพฯ - โคลอมโบ - อนุราชปุระ
06.00 น.
ต๎อนรับทํานผู๎มีเกียรติที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W เคาน์เตอร์
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและสัมภาระของ
ทํานกํอนขึ้นเครื่อง (ให้ท่านนาพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันติดตัวไปด้วย)
09.05 น.
โดยสายการบินศรีลงั กันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช๎าและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 ใช๎เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที  เวลาที่ศรีลังกา ช๎ากวํา เมืองไทย 1.30 ชั่วโมง
10.55 น.
ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการวํา
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล๎ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต๎ของ
อนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได๎แกํ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช๎ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ.
2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช๎ในบางโอกาส ปัจจุบันคือ ศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด๎านศาสนาวัฒนธรรม
และมีความเกี่ยวข๎องกับประเทศไทยมาช๎านาน ดังนั้นเราจึงสามารถพบเห็นศิลปะทางโบราณสถานที่เกี่ยวข๎องกับ
พุทธศาสนามากมาย หลังผํานขั้นตอนสนามบินและศุลกากรแล๎ว
ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาที่สนามบิน ทางบริษัทฯ แถมซิมการ์ดศรีลังกาให้ท่าน
12.00 น.
 รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
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นําทํานเดินทางสูํเมือง อนุราชปุระ (ใช๎เวลาประมาณ 4.00 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นนครหลวงแหํงแรกของประเทศศรีลังกา
สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 (เกําแกํกวํา 2,200 ปี) และเป็นเมืองหลวงอยูํนานถึง 1,500 ปี เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุํมของ
ดวงดาวอนุราธทีห่ มายถึง ความมัน่ คง ความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุข
 รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม
 พักที่ Alakmanda Hotel, Anuradhapura หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

เสาร์ 29 ก.ค. 60 (2) อนุราชปุระ - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - โลหะปราสาทแห่งที่ 2 - พระเจดีย์รุ วันเวลิ - พระเจดีย์ถูปาราม –
วัดอิสรุมุนิยะ - วัดถ้าดัมบูลล่า
07.00 น.
 รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม
08.00 น.
นาท่านนมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (Sri Maha Bodhi) ซึ่งเป็นต๎นโพธิ์ที่เกําแกํที่สุดในโลก เป็นหนํอเดียวกันกับต๎น
โพธิ์ตรัสรู๎ของพระพุทธเจ๎าที่พุทธคยาที่ พระนางสังฆ
มิตตา (พระราชธิดาพระเจ้าอโศกมหาราช) ได๎นํา
มายังเกาะลังกากวํา 2,300 ปี
และเดินผํานชม โลหะปราสาทแห่งที่ 2 ของโลก
ตั้งอยูํบริเวณไมํไกลจากต๎นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งในโลก
มีโลหะปราสาท 3 แหํง แหํงแรกอยูํที่อินเดีย และ
แหํ ง ที่ ส ามอยูํ ที่ เ มื อ งไทย (วั ด ราชนั ด ดา) โลหะ
ปราสาทแหํงที่ 2 นี้ เป็นอาคารสี่เหลี่ยมสูง 9 ชั้น แตํละชั้นมี 100 ห๎อง หลังคามุงกระเบื้องทําด๎วยโลหะทองแดงผสม
เป็นที่พักอาศัยและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระภิกษุ ปัจจุบันหลังที่เห็นได๎สร๎างขึ้นมาใหมํ เนื่องจากของเดิมถูก
ไฟไหม๎เสียหายเหลือแตํซาก
จากนั้ น น าท่ า นนมั ส การพระสุ ว รรณมาลิ ก เจดี ย์ หรื อ พระเจดี ย์ รุ วั น เวลิ
(Ruvanveliseya) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญํและสวยงามมาก สร๎างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
เมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระเจ๎ า ทุ ฎ คามณี ช นช๎ า งชนะกษั ต ริ ย์ แ หํ ง ทมิ ฬ ภายในบรรจุ พ ระ
สารีริกธาตุมีผู๎คนจํานวนมากที่เห็นพระธาตุเป็นลําแสงลอยเข๎าลอยออกจากเจดีย์
บํอยครั้ง กลําวกันวํา อนุราชปุระเป็นพิพิธภัณฑ์มหาเจดีย์ ที่ใหญํที่ในของโลก
เพราะมีเจดีย์ใหญํ ๆ มากมายหลายแหํง
และนําทํานชมพระเจดีย์ถูปาราม (Thuparama Pagoda) พระสถูปแหํงแรกในประเทศศรีลังกา ที่มีอายุมากกวํา
สองพันปี ที่บรรจุพระรากขวัญและเครื่องอัฐบริขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
แล๎วนําทํานเยี่ยมชม วัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Temple) เป็นวัดเล็กในพุทธศาสนา ตั้งอยูํติดกับภูเขาเตี้ยๆ หัน
หน๎าไปทางทิศตะวันออก มีภาพสลักบนหน๎าผา เป็นภาพการเสด็จลงจากสวรรค์ของแมํพระคงคา ณ มาวลีปุรัม ใน
อินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยราชวงศ์ปัลลวะ มีภาพช๎างสลักอยูํหลายเชือก ตรงกลางหน๎าผามีรอยแตกมี
น้ําฝนไหลลงมาได๎ ถือเป็นการเสด็จลงของแมํพระคงคา ทางด๎านซ๎ายมือข๎างบนมีรูปสลักผู๎ชายนั่งชันเขําข๎างหนึ่ง
เรี ย กวํ า ทํ า มหาราชลี ล า นั่ ง อยูํ คูํ กั บ ม๎ า สั น นิ ษ ฐานวํ า เป็ น รู ป ท๎ า วกบิ ล กํ า ลั ง นั่ ง เฝ้ า ม๎ า ที่ จ ะสํ ง ไปเข๎ า พิ ธี อั ศ ว
เมธ ประติมากรรมหลายชิ้นที่วิหารอิสุรุมุณิ ยะ เดิมถูกทิ้งไว๎กลางแจ๎ง ปัจจุบันทางรัฐบาลศรีลังกา ได๎สร๎างอาคาร
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พิพิธภัณฑ์เล็กๆ ชั้นเดียว แล๎วย๎ายรูปประติมากรรม ไปจัดเก็บรวบรวมและจัดแสดง ให๎ความรู๎แกํทุกคนที่เข๎าชม
พิพิธภัณฑ์แหํงนี้ ชมหินสลักคูํรัก ที่งดงามมาก
 รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปที่เมืองดัมบูลล่า เข้าชม วัดถ้าดัมบูลลา (Dambulla Cave
Temple)
ที่ได๎ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตั้งอยูํบนเขาสูง
ประมาณ 500 ฟุต ภายในถ้ําดัมบูลลา ที่สร๎างโดยพระเจ๎าวาลากัมบา (วัฏฏะคา
มินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพํานักในถ้ําที่ดัมบูลลา ชํวงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจาก
เมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักกํอนที่จะรวบรวมไพรํพลกลับไปรบกันอีก
ครั้งหนึ่ง ตํอมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได๎
ทรงสร๎างวิหารศิลาภายในถ้ําที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ําทั้งหมด 5 ถ้ําด๎วยกัน แตํละ
ถ้ํามีขนาดใหญํเล็กแตกตํางกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชม
พระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยูํทั่วไปภายใน
ถ้ําที่ประกอบด๎วยห๎องหลายห๎อง ที่สําคัญคือภายในถ้ําแรก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที่
แกะสลักจากหินอํอนยาวถึง 49 เมตร ถึงแม๎วําถ้ําจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับถ้ําอื่นๆ แตํก็ใหญํพอจะบรรจุพระนอน
ได๎อยํางสบายๆ ดูแล๎วชํางสวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถ้ําที่ 2 เป็นถ้ําที่มีขนาดใหญํ ภายในดูสวยงามแปลกตามากด๎วย
องค์เจดีย์ที่สูงจากพื้นถึงเพดานถ้ํา นอกจากนั้นก็มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทั้งองค์ใหญํองค์เล็ก
หลายสิบองค์เรียงรายอยูํรอบๆ ถ้ํา และรูปปั้นกษัตริย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถ้ําที่ 3 ที่ 4
และที่ 5 ตามลําดับ ซึ่งแตํละถ้ํามีพระพุทธรูปใหญํเล็กประดิษฐานอยูํเป็นจํานวนมากกวําร๎อยองค์ และที่เสริมให๎ถ้ํา
ทั้ง 5 มีความวิจิตรสวยงามนั้นก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพื้นที่อายุราว 800 ปี
มาแล๎ว โดยภาพเขียนสีเหลํานี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ๎า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหลํามวลเทวดา
ประจําแคว๎น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เชํน ลายดอกบัว ดอกพิกุล ลงสีสั นสวยงามนําอัศจรรย์ยิ่งนัก แล๎ว
เดินทางเข๎าสูํที่พัก
 รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
 พักที่ Pelwehara Hotel, Dambulla หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

อาทิตย์ 30 ก.ค. 60 (3) สิกิริยา - ภูเขาสิงห์โต - แคนดี้ - งานแห่พระเขี้ยวแก้ว
06.30 น.
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock)
มรดกโลก สร๎างโดยกษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปี
มาแล๎ว ซึ่งอาจจะนับเป็สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมี
สิงโตตัวใหญํ ยืนอยูํบริเวณปากทางเข๎า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3
ชั้น มีแทํนศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แตํ
ที่ไมํได๎เรียกเป็นภูเขาเพราะวําลักษณะของมัน เหมือนก๎อนหินยักษ์วางอยูํบนที่ราบ สามารถมองเห็นได๎ไกลจาก
รอบๆ ด๎าน มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด๎านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆ จึงเหมือนแทํนหินขนาดยักษ์ บนยอด
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11.30 น.
บําย

ค่า

ศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญํในอดีต สวนดอกไม๎พร๎อมสระวํายน้ํา มีถ้ําที่ผนังถ้ําที่ยาว 140
เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด๎วยภาพวาดเกําแกํที่สุด ที่ยังอยูํในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปียก
ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ําให๎ เรียบกํอนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเทําตัวคนซึ่งมี
สีสันสดใส ละเอียดอํอน
หลังจากนั้นเดินทางที่สวนสมุนไพร ที่เมืองมาตาเล
 รับประทานอาหารกลางวันทีส่ วนสมุนไพร
นาท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไมํวําจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก๎ วานิล
ลา ไม๎จันทน์ ลูกจันทร์เทศ ทํานสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี เชํน
ยาลดความอ๎วน ยากําจัดขนสํวนเกิน ยาทาแก๎ปวดเมื่อย น้ํามันจันทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได๎ตามอัธยาศัย
แล๎วนําทํานเดินทางไป เมืองแคนดี้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ ตั้งอยูํในหุบเขาที่ระดับความสูง
500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนําทํานช๎อปปิ้งที่ ร๎านอัญมณี
ประเทศศรีลังกามีชื่อเสียงมาช๎านานในฐานะเป็นเกาะแหํง อัญมณีมีตํานานเลําวํา กษัตริย์โซโลมอนได๎สํงอัญมณีจาก
เกาะลังกาเป็นของกํานัลแกํราชินีแหํงชีบ๎าและในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว๎วํามาร์โคโปโลได๎พรรณาถึงทับทิมเม็ด
ใหญํของกษัตริย์แหํงศรีลังกา
จากนั้น นําทํานชมขบวนพาเหรดในพิธีเพราเฮราฉลองพระเขี้ยวแก้ว (Kandy Perahera) เป็นประเพณีที่จัด
ขึ้นเพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้ว โดยจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วขึ้นประดิษฐานบนหลังช้าง แล้วแห่แหนไปรอบเมือง
แคนดี้ เพื่อให้ประชาชนสักการะ นาขบวนด้วยธงทิว และขบวนระบากลอง โดยผู้ร่วมในขบวนส่วนใหญ่จะมีแต่
ผู้ชาย มีช้างเข้าร่วมขบวนหลายเชือก แต่ละเชือกจะได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม (รวมค่าที่นั่งใน
งานเทศกาลแล้ว)

Esala Perahera เทศกาล เฉลิมฉลองด้วยเครื่องแต่งกายที่สง่างามขบวนประวัติศาสตร์นี้จะจัดขึ้นเป็นประจา
ทุกปีเพื่อสักการะ ที่ระลึกฟันศาสนา ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศรี Dalada Maligawa ในแคนดี้
จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมของทุกๆปีเท่านั้ นขบวนประกอบด้วยหลายเต้นราท้องถิ่นแบบ
ดั้งเดิมเช่นไฟเต้นราแส้เต้นราเต้นราและ Kandyan ต่างๆเต้นราทางวัฒนธรรมอื่น ๆ
 รับประทานอาหารค่า...........
 พักที่ Oakley Hotel, Kandy หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449
tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS150717

www.etravelway.com/+

Page 4 of 8

จันทร์ 31 ก.ค. 60 (4) วัดพระเขี้ยวแก้ว - โคลอมโบ - วัดกัลยาณี - วัดคงคาราม - ช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ
05.00 น.
จักรวาลนี้มีแคํสี่ และนี่คือหนึ่งในสี่..พระเขี้ยวแก๎ว วัดมัลลิกา ศรีลังกา
นาท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก๎ว (Temple of the Tooth) กรุณาแตํงกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน
ผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั้น เป็นทองคาทุก โดยปกติแล้วผู้ที่มาบูชาพระเขี้ยวแก้วจะถวายดอกไม้และบูชา
อยู่เพียงชั้นนอกเท่านั้น ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
เมื่อพระพุทธเจ๎าได๎ทรงปรินิพพานเมื่อวันเพ็ญ เดือน ๖ วิสาขบูชา ก็ได๎มีการแบํงพระบรมสารีริกธาตุ โดยโทณ
พราหมณ์ ซึ่งในสํวนของพระทันตธาตุที่เป็นพระเขี้ยวแก๎ว
อันเป็นที่ตั้งของการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ มีอยูํ 4 องค์
- องค์ที่หนึ่งอยูํที่เมืองนาค
- องค์ที่สองอยูํที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
- องค์ที่สามอยูที่คันธรัฐ
- องค์ที่สี่อยู่ที่ศรีลังกา
07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.00 น.
นําทํานเดินทางสูํ เมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหงํานขึ้นทัดเทียมกับ
สิ่งกํอสร๎างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด๎วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์
11.30 น.
 รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร - อาหารจีน
บําย
นาท่านเดินทางสู่ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อวําเมื่อกวํา 2,500 ปีมาแล๎ว
พระพุทธเจ๎าทรงได๎เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคํา ณ วัดแหํงนี้ และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหล
เป็นครั้งแรกยังสถานที่นี้ ที่นี่มีต๎นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได๎ปลูกจากกิ่งตอนของต๎นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมือง
อนุราชปุระ แล๎วเดินทางไปรีสอร์ทที่ตั้งอยูํริมมหาสมุทรอินเดีย
และนาท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึ่ง
เป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์แหํงแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญํปางมาร
วิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด๎านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะ
ขนาดใหญํ ประดิษฐานอยูํมากมายนับไมํถ๎วน และมีคนไทยไมํน๎อยที่นิยม
นํามาถวายเป็นพุทธบูชาให๎กับวัดแหํงนี้
จากนั้นนําทํานช๎อปปิ้งที่ร๎าน Noritake ซึ่งเป็นร๎านขายเครื่องถ๎วย
กระเบื้อง อันเลื่องชื่ อและให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งตํอที่ ห๎างโอเดลช๎อปปิ้งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนําของศรีลังกา
แหลํงช๎อปปิ้งสินค๎าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ
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20.00 น.

 รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร - อาหารจีน
หลังอาหาร นําทํานเดินทางสูํสนามบิน

อังคาร 1 ส.ค. 60 (5) โคลอมโบ - กรุงเทพฯ
01.15 น.
นําทํานเหินฟ้ากลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 ใช๎เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที เวลาที่เมืองไทย เร็วกวํา ศรีลังกา 1.30 ชั่วโมง
06.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข๎าชั้น 2) โดยสวัสดิภาพ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าศรีลังกา
ใช๎สําเนาพาสปอร์ตเลํมที่จะเดินทางไปศรีลังกาเพียงอยํางเดียว
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่ 28ก.ค.-1ส.ค. 60
ค่าใช้จ่ายท่านละ (บาท)
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักคู่

(งดแถมกรเป๋า)
คณะผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ ไป
35,900

เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ม
หมายเหตุ :

32,900
28,900
5,000
รายการนี้ไม่แจกกระเป๋า

อัตรานี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธรรมดา โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)
2. ผู๎ใหญํพักห๎องละ 2 ทําน หรือ 3 ทําน (กรณีไมํต๎องการพักห๎องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือ โรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามที่ระบุไว๎ในรายการ
4. คํารถทัศนาจรพร๎อมคนขับ คํารถรับสํงระหวํางสนามบินและโรงแรม
5. คําผํานประตูเข๎าชมสถานที่ตําง ๆ ตามที่ระบุไว๎ในรายการ
6. คําวีซําเข๎าประเทศศรีลังกาทํานละ USD35
7. คําภาษีสนามบินทุกแหํง
8. คําประกันอุบัติเหตุระหวํางการเดินทางในวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล๎านบาทถ๎วน) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
1. คําหนังสือเดินทาง หรือ ตํออายุหนังสือเดินทาง
2. คําธรรมเนียมแจ๎งเข๎า-ออก, คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศของบุคคลตํางด๎าว (ถ๎ามี)
3. คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, คําซักรีด
4. คําอาหาร - เครื่องดื่ม, คํามินิบาร์และชมภาพยนตร์ชํองพิเศษภายในห๎องพักนอกเหนือจากรายการ
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5. คําน้ําหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกําหนดให๎ไมํเกินทํานละ 30 กก.)
6. คําใช๎จํายอื่นๆ ที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ และคําเชําอุปกรณ์กีฬาหรือชุดกีฬาทุกประเภท
7. คําทิปหัวหน๎าทัวร์ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น พนักงานขับรถ และผู๎ชํวยคนขับ
อัตราที่แนะนําขั้นต่ํา700 บาท ตํอผู๎เดินทาง 1 คน ทั้งทริป
8. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
หมายเหตุ
ทัวร์นี้ยังไมํรวม คําทิปหัวหน๎าทัวร์ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น พนักงานขับรถ และผู๎ชํวยคนขับ
อัตราที่แนะนา สาหรับกรุ๊ป 10 คนขึ้นไป
ทีมงานศรีลังกา ไกด์และคนขับรถท๎องถิ่น รวม 12 USD ตํอผู๎เดินทาง 1 คน
หัวหน๎าทัวร์ไทย 200 บาท ตํอผู๎เดินทาง 1 คน
คํายกกระเป๋า + ทิปอื่นๆ 100 บาท ตํอผู๎เดินทาง 1 คน รวมท่านละ 700 บาท
การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่าน
เพื่อเป็นกาลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไข
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 15,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํ
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทาง ได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่
Fax 0 2748 6246-7
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ(ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทํา
การ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือชําระ
ไมํครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3. ระหวํางการเดินทาง ถ๎าทํานไมํได๎รับประทานอาหารและไมํได๎เดินทางทํองเที่ยวพร๎อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือวําทําน
สละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องเงินหรือบริการสํวนที่ขาดไปได๎
4. กรณีทางประเทศไทยไมํอนุญาตให๎เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เข๎าประเทศ หรือไมํปรากฏตัววัน
เดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมํคนื เงินไมํวําจะทั้งหมดหรือบางสํวน
5. รายการทํองเที่ยวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
การยกเลิก
5.1 ยกเลิก 45 วันทําการขึ้นไป กํอนการเดินทาง ต๎องชําระทํานละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิก 30 วันทําการขึ้นไป กํอนการเดินทาง ต๎องชําระทํานละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิก 15 - 29 วันทําการ กํอนการเดินทาง ต๎องชําระ 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกน๎อยกวํา 1 - 14 วันทําการ กํอนการเดินทาง ต๎องชําระ 100% ของราคาทัวร์
ความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ พร๎อมทั้งโรงแรม บริษัทจัดนําเที่ยวตลอดจนแหลํงทํองเที่ยว
ตํางๆ เพื่อให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว จะไมํรับผิดชอบใดๆตํอการได๎รับบาดเจ็บ สูญหายเสียหายหรือคําใช๎จํายตํางๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เนื่องจากความลําช๎าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การปฏิบัติตามคําสั่งเจ๎าพนักงานของรัฐ การนัด
หยุดงาน ปัญหาทางการเมือง
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449
tour.bkk@etravelway.com
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คาแนะนา
1. ธนบัตรไทยสามารถนําออกนอกประเทศได๎ไมํเกิน 50,000 บาท
2. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนํากระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องบินใบเดียวขนาดไมํเกิน 22”X 14”X 9”
3. เพื่อความปลอดภัยไร๎กังวล กรุณาอยํานําของมีคําติดตัวในการเดินทาง
4. ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตัดเล็บ หรือของทีม่ ีลักษณะเหมือนอาวุธทุก
ชนิด อาทิ ปืนเด็กเลํน หรือวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม๎ขีดไฟ น้ํามัน สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล๎า แชมพู โลชั่น หรือเจล อาทิ
ครีม ยาสีฟัน เจลแตํงผม หรือของเหลวอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล๎เคียง ขึ้นเครื่อง
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