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วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอราคาและรายการท่องเที่ยว
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
รายการท่องเที่ยวและไหว้ พระประเทศศรี ลงั กา 5 วัน 4 คืน
ตามที่ทา่ นประสงค์จดั คณะเดินทางท่องเที่ยวและไหว้ พระประเทศศรี ลงั กา 5 วัน 4 คืน คณะเดินทาง 30-35 ท่ าน ออกเดินทาง
ระหว่ างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560 (ราคาไม่ รวม SURCHARGE ช่ วงวันหยุดเทศกาลและงาน FAIR ใดๆ) ทางบริ ษัทฯ เสนอราคาและ
รายละเอียดสําหรับคณะของท่านดังนี ้

อัตราค่ าบริการ (ราคาประมาณ) โดยสายการบินศรี ลังกา แอร์ ไลน์ (UL)
มีหัวหน้ าทัวร์ บริการ 1 ท่ าน / 1 คันรถ
อัตราค่ าบริการ ( บาท / 1 ท่ าน )
(คิดค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่ระบุไว้ ในรายการ
และค่ าประกันภัยของสายการบิน ณ วันที่เสนอราคาที่ราคา)
1) ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ราคาท่านละ
2) ราคาผู้ใหญ่พกั ห้ องเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ
หมายเหตุ

คณะผู้ใหญ่
30 ท่ าน
ต่ อ 1 คันรถ
44,000
11,500

* อัตราค่าบริการนี ้คิดค่าภาษีและประกันภัยของสายการบิน ณ วันที่เสนอราคา กรณีทางสายการบินได้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิง (FUEL
SURCHARGE) เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเป็ นจริง

อัตรานีร้ วม
- บัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับ ในชัน้ ประหยัด
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุไว้ ในรายการและค่าประกันภัยของสายการบิน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศที่ระบุในรายการสําหรับพาสปอร์ ตไทย
- ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้ อง, ค่าอาหาร ,ค่ายานพาหนะ รับ / ส่ง, ค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ระบุไว้ ในรายการ
- ค่าจัดทําคูม่ ือการเดินทาง
- บริ การอํานวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยเจ้ าหน้ าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่เดินทาง
- หัวหน้ าทัวร์ มืออาชีพ 1 ท่ าน ต่ อ 1 คันรถ และไกด์ท้องถิ่น 1 ท่ าน ต่ อ 1 คันรถ
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ทิปคนขับรถ ทิปไกด์ (ถ้ ามี) ทิปพนักงานขนกระเป๋ า
- อาหารเสริ ม อาทิ นํ ้าจิ ้มซีฟ้ ดู จากประเทศไทย รวมถึง SNACK ขนมขบเคี ้ยว และนํ ้าดื่มวันละ 1-2 ขวด ต่อท่านทุกวันตลอดเส้ นทาง
- บริ การเสริ มอื่นๆ แล้ วแต่กรณีและความเหมาะสม เพื่อความสมบูรณ์ของการจัดการ
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง,ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าอาหารนอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด
- ค่าเครื่ องดื่มเพิ่มเติม อาทิ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ SOFTDRINK ที่ไม่รวมในมื ้ออาหารเป็ นต้ น
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
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ทางบริ ษัทฯ ขอรับเงินมัดจํา 5,000 บาท สําหรับการจอง ส่วนที่เหลือชําระทังหมดก่
้
อนเดินทางอย่างน้ อย 31 วัน
ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 31 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา กรณียกเลิกก่อนเดินทางภายใน
30 วันทาการ บริ ษัทฯมีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของราคาค่าทัวร์ ถ้ ายกเลิกกระทันหันก่อนเดินทาง 8 วัน บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทังหมด
้
- กรณีต้องชําระค่าดําเนินการสํารองตัว๋ เครื่ องบิน (RESERVATION FEE) ซึง่ เป็ นไปตามกฏของสายการบิน หากมีการแจ้ งยกเลิก จะไม่สามารถเรี ยกร้ อง
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการได้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
การชาระเงิน
การยกเลิก

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจําเป็ นทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ หรื อห้ าม
เข้ าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ
และการยกเลิกเที่ยวบิน

*** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่ านไม่ รับบริการหรือเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆก็ตาม
*** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจาหรือค่ าวีซ่า กรณีทางสถานฑูตฯ ไม่ อนุมัติวีซ่าในการเข้ าประเทศ
*** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบกรณีทรั พย์ สินส่ วนตัวของท่ านถูกลืมหรือหายระหว่ างการท่ องเที่ยวตลอดการเดินทาง
ทางบริ ษัท หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ราคาและรายการท่องเที่ยวที่ได้ เสนอมานี ้ ตรงตามความต้ องการของท่าน หากท่านมีข้อคิดเห็นหรื อ
ข้ อสงสัยประการใด ขอท่านโปรดแนะนําทีมงานของเราพร้ อมเสนอที่จะดูแลและเอาใจใส่สมกับที่ท่านได้ มอบความไว้ วางใจให้ เราจัดบริ การ
ขอแสดงความนับถือ

( กัมพล เกียรติเบญจพงศ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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โคลอมโบ – แคนดี้ – นูวาระ เอริยะ – วัดดูวา – โคลอมโบ
เดินทางโดยสายการบินศรีลังกา แอร์ ไลน์ (UL)
Executive Summary : นมัสการพระเขีย้ วแก้ ว
 เยือนแดนพุทธภูมิแห่งสยามวงศ์ ต้ นกําเนิดการเผยแผ่ศาสนาพุทธในราชอาณาจักรไทย
 นมัสการพระเขี ้ยวแก้ ว อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวศรีลงั กา เพือ่ ความเป็ นสิริมงคล
 นําคณะเข้ าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลงั กา เพื่อกราบนมัสการแสดงความคารวะ
 เที่ยวศรีลงั กาแบบ VIP หลากหลาย อาทิ นมัสการอารามหลวงของแต่ละเมือง พักค้ างคืนที่โรงแรมสไตล์องั กฤษในบรรยากาศ LITTLE
ENGLAND ชมไร่ชาและโรงงานผลิตชา รวมถึงพักผ่อนที่รีสอร์ ทริมทะเล ออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลก
 อาหาร Premium ทังไทย
้ จีน และบุฟเฟต์นานาชาติ
 ที่พกั หรูหราตลอดเส้ นทาง (4-5 ดาว)

วันศุกร์ ท่ ี 3 พฤศจิกายน 2560
06.00
09.00
11.00
12.00
บ่าย

1) กรุ งเทพฯ – โคลอมโบ – อาคารรั ฐสภาศรี ลังกา –
วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 8-9 เคาน์ เตอร์ S สายการบิน
SRILANKAN AIRLINES (UL)
โดยเที่ยวบินที่ UL403 เหินฟ้ าสู่ กรุ งโคลอมโบ ( COLOMBO ) ประเทศศรีลงั กา
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ BANDARANAIKE กรุ งโคลอมโบ ( COLOMBO ) หลังผ่านพิธีการส่งคนตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นําท่านรับประทานอาหารกลางวัน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารในโรงแรม Movenpick Hotel Colombo
นําท่านชม TOWN HALL หรื ออาคารรั ฐสภาศรี ลังกา อาคารแห่งนี ้สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1927 โดย S. J. Edwards
เป็ นสถาปนิก ผู้ควบคุมการออกแบบ และก่อสร้ าง โดยเน้ นการออกแบบเป็ นศิลปะแบบทรงยุโรป ซึง่ ก็ยงั เปิ ดใช้ งานมาตังแต่
้ การ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ จนถึงวันนี ้รวมเวลากว่า 80 ปี
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จากนันนมั
้ สการพระธาตุที่ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (KELANIYA RAJA MAHA VIHARA) วัดไทยในเมืองโคลอมโบ
หรื อที่ชาวสิงหลเรี ยกว่าเกลาณียะ ซึง่ เป็ นวัดในนิกายสยามวงศ์ที่ใหญ่ ที่สดุ ในกรุ งโคลอมโบ ตามพงศาวดารมหาวงศ์
กล่าวว่า ในพรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้ าเสด็จมาเทศน์โปรดพญา
นาคาที่บริ เวณวัดกัลณียาแห่งนี ้ ต่อมาได้ มีการสร้ างพระเจดีย์ครอบบริ เวณที่
เชื่ อ กั น กั น ว่ า เป็ นพุ ท ธอาสนะในครั ง้ นั น้ จากนั น้ ชม วัด คงคาราม
(GANGARAMAYA TEMPLE) วัด นิก ายสยามวงศ์ และ เป็ นที่ตัง้ ของ
โรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรี ลังกา ภายในพระอุโบสถ
ประดิษ ฐานพระพุท ธรู ป ปางมารวิช ัย สีเ หลือ งสดใสและ ประกอบไปด้ ว ยภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันงดงามนอกจากนัน้ ยังมีอาคารที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่ง
มีค่า ต่า งๆมากมายทางศาสนา อาทิ พระเกศาธาตุหรื อเส้ นผมของพระพุทธเจ้ า
ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลากลางนํ ้า Sima Malaka shrine ได้ รับ
การออกแบบ และสนับสนุนทุนก่อสร้ างโดย Geoffrey Bawa สถาปนิกชาวศรี ลงั กา
ผู้เข้ าถึงวัฒนธรรม และภูมิประเทศของเอเชียใต้ ได้ เป็ นอย่างดี

18.00

อาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร เมนูปศู รีลงั กา
พักที่ MOVENPICK HOTEL COLOMBO (5 ดาว) (CONFIRMED)
24 SRIMATH ANAGARIKA DHARMAPALA MAWATHA, COLOMBO 00300 SRI LANKA
TEL : +94 11 7 450450

“ ให้รางวัลกับชีวิต ท่องทัวทิ
่ ศกับโบนัส ”
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 11/4308

หน้า 5

บริษทั โบนัสการท่องเที่ยว จากัด
6 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2676-1248 (อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร : 0-2676-1091-4

วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
07.00
08.00

12.00
บ่าย

2) โคลอมโบ – แคนดี ้ – ชมเมือง – ทะเลสาบแคนดี –
วัดบุปผาราม-นมัสการพระสังฆราชแห่ งศรี ลังกา–วัดพระเขีย้ วแก้ ว

อาหารเช้ าในโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี ้ ( KANDY ) (อยู่ห่างจากโคลอมโบ
115 ก.ม. ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 3-4 ช.ม.) เมื อ งศูนย์ ก ลาง
ศาสนาพุทธของศรี ลงั กา ชม เมืองแคนดี ้ คําว่า แคนดี ้ มาจากคําว่า
KANDA เป็ นภาษาสิงหล แปลว่า เนินเขา เนื่องจากแคนดีอ้ ยู่สงู จาก
ระดับนํา้ ทะเล 1,600 ฟุต ชื่อเดิมคือ ศิริวัฒนานคร หรื อ สิงหขันธนคร
ตามชื่อ ของฤาษี ตนหนึ่งที่เชื่อ กันว่าเคยอาศัยอยู่ที่นี่ ชาวเมืองสิงหล
เรี ยก “ขันธะ” หมายถึง กองหินหรื อภูเขา ต่อมาเมื่ออังกฤษเข้ าครอง
เมือง การเรียกขันธะ จึงออกเสียงสําเนียงตามฝรั่งว่าแคนดิ หรื อ แคนดี ้
เมืองแคนดีเคยเป็ นที่มนั่ สุดท้ ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนการเสียดินแดน
ให้ กบั จักรวรรดิองั กฤษในปี พ.ศ.2358 และนําท่าน ชมตัวเมืองแคน
ดีเมืองบนเขา ตัง้ อยู่บนที่ราบสู่งทางกลางของประเทศบริ เวณรอบ
ทะเลสาบที่ ถูก ขุด ขึน้ ในสมัย พระเจ้ าศรี วิก รมราชสิง หะ เมื่อปี พ.ศ.
2350 และเป็ นอีกเมืองที่ยเู นสโกยกย่องให้ เป็ นเมืองมรดกโลก เยี่ยม
ชมศูนย์กลางงานศิลปและหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์แสดงอัญมณี และ
แหล่งเจียรไนพลอยที่ใหญ่ ที่สุดในศรี ลังกา เที่ยวชมรอบทะเลสาบ
แคนดี ( KANDY LAKE )แวะซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองในราคาย่อมเยาที่ แคนดี บาร์ ซาร์ พร้ อมชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบแคนดี
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่าน ชมวัดบุปผาราม (Malwatu Maha Viharaya) ตัง้ อยู่ริมทะเลสาบแคนดี ้ เป็ นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณทูตจาก
กรุ งศรี อยุธยามาทําการบรรพชาให้ ภิกษุ ชาวศรี ลังกา ในสมัยพระเจ้ าบรมโกศ นับว่า
เป็ นจุดเริ่มต้ นของ “ลัทธิสยามวงศ์” พระอุบาลีและคณะ จําพรรษาอยู่ที่แคนดี 3 ปี ได้
ให้ อุป สมบทกุลบุตรชาวสิง หลเป็ นพระภิก ษุ จํา นวน 700 รู ป บรรพชาสามเณร
3,000 รู ป นับว่าคณะสงฆ์ไทยชุดนีไ้ ด้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ผลดี เมื่ อครบ 3 ปี แล้ ว สมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศได้ ส่งพระวิสทุ ธาจารย์ พระวรญาณมุนี และพระสงฆ์อีก 20 รู ป
ไปผลัดเปลี่ยนกับคณะสงฆ์ชุดพระอุบาลี ตามที่ได้ ทรงให้ สญ
ั ญาไว้ ว่าจะส่งคณะสงฆ์
ไปผลัด เปลี่ ย นจนกว่า คณะสงฆ์ สิ ง หลจะมีพ รรรษาครบ 10 พรรษา ที่ สามารถจะ
อุปัชฌาย์ให้ บรรพชาอุปสมบทได้ แต่เหตุการณ์ กลับกลายเป็ นว่า พระอุบาลีเองอาพาธ และมรณภาพในแคนดี พระสงฆ์อีก
10 รูป รวมถึงสามเณรอีก 6 รูป ก็มรณภาพด้ วยเช่นกัน ก่อนที่คณะสงฆ์ชดุ ใหม่จะไปถึง ชาวสิงหล จึงได้ สร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ธาตุ
ของพระอุบาลีไว้ บนยอดเขาในเมืองแคนดี 08.00 นําท่านกราบนมัสการ และรั บพรจาก พระสังฆราชองค์ ปัจจุบันของ
ประเทศศรีลังกา (ASGIRIYA MAHA NAYAKA) เพื่อความเป็ นศิริมงคล แก่คณะเดินทาง พร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

“ ให้รางวัลกับชีวิต ท่องทัวทิ
่ ศกับโบนัส ”
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 11/4308

หน้า 6

บริษทั โบนัสการท่องเที่ยว จากัด
6 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2676-1248 (อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร : 0-2676-1091-4

18.00

นํ า ท่ า น เข้ าชม นมั ส การพระเขี ย้ วแก้ ว หรื อ พระทั น ตธาตุ ข ององค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ซึง่ ถือเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ค่บู ้ านคู่เมืองลังกา เป็ นพระเขี ้ยว
แก้ วเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์โดยมีหลักฐานรับรองความถูกต้ อง
ตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา ด้ วยว่าพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิง
พุทธสรีระ และ นับตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 9 พระเขี ้ยวแก้ วได้ ประดิษฐานอยู่บน
แผ่นดินแห่งนี ้มาโดยตลอด มิเคยถูกนําออกนอกดินแดนเลยตังแต่
้ ถกู อัญเชิญมาจากชมพูทวีปโดยเจ้ าหญิงเหมมาลา
แห่งแคว้ นกาลิงคะเมื่อกว่า 1,700 ปี ก่อน ชาวศรี ลงั กาต่าง ถวายเคารพต่อพระเขี ้ยวแก้ วอย่างสูงสุด โดยเชื่อกันว่า
หากเมื่อใดพระเขี ้ยวแก้ วถูกนําออกนอกเกาะลังกาแล้ ว จะนําภัยพิบตั ิมาสู่ประเทศชาติ และยังเชื่อว่าหากเมื่อใดที่เกิด
ทุกข์ภยั ขึ ้น จะมีการอัญเชิญพระเขี ้ยวแก้ วออกมาให้ ผ้ คู นสักการบูชา และจะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆให้ หมดไปได้
อาหารคํ่าที่ภตั ตาคารในโรงแรม
พักที่ MAHAWELI REACH HOTEL (5 ดาว) (CONFIRMED)
35, P.B.A.WEERAKOON MAWATHA, KANDY 20000 SRI LANKA
TEL : +94 81 2 472727

วันอาทิตย์ ท่ ี 5 พฤศจิกายน 2560
06.30
09.30

3) แคนดี ้ – โรงงานชา Glenloch – นูวาระ เอริยะ –
LITTLE ENGLAND – ทะเลสาบเกรกอรี

อาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านชมและชิมชาที่ โรงงานชา GLENLOCH อยู่ห่ างจากแคนดี ้ 45 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที โรงงานเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ ชมขันตอน
้
กรรมวิธีการผลิตชาตังแต่
้
การเก็บใบชาจากไร่ ส่งต่อเข้ ามาในโรงงาน ผ่านขันตอนการ
้
บ่ม, หมักตามสูตร จนได้ ใบชาคุณภาพที่ส่ง
ขายไปทัว่ โลก ภายใต้ ชื่อชา ซีลอน อันรวมถึงโรงงานชาอื่นๆ ในเมืองนี ้ด้ วย

“ ให้รางวัลกับชีวิต ท่องทัวทิ
่ ศกับโบนัส ”
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 11/4308

หน้า 7

บริษทั โบนัสการท่องเที่ยว จากัด
6 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2676-1248 (อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร : 0-2676-1091-4

12.00

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารบุฟเฟ่ ต์ อาหาร
TEA BUSH (ภัตตาคารเสริฟอาหารไทย
เพิ่มในไลน์ อาหาร) ในบรรยากาศแบบ
อาคาร MODERN ริมหน้ าผา พร้ อมชม
ทิวทัศน์อนั สวยงามของไร่ชา นํ ้าตก ภูเขา
น้ อยใหญ่และแม่นํ ้าจากมุมสูง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ นู วาระ เอริ ยะ ( NUWARA ELIYA ) อยู่ห่างจากโรงงานชา 31 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.
15 นาที นูวาระ เอริยะได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองอังกฤษจําลองของ
ประเทศศรีลงั กา เป็ นเมืองที่มีฉากหลังอันงดงามตังอิ
้ งอยู่กบั
เทือกเขา หุบเขา นํ ้าตก และสวนปลูกใบชา นับเป็ นเมืองที่มี
อากาศเย็นที่สดุ บนเกาะ ที่จริงแล้ วมีอณ
ุ หภูมิคล้ ายกับฤดูใบไม้
ผลิในประเทศอังกฤษ แม้ ว่าอุณหภูมิช่วงคํ่าจะลดลงบ้ างก็ตาม
ชมบรรยากาศ LITTLE ENGLAND เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา
สูง เป็ นจุดที่สงู และหนาวที่สดุ ของเกาะศรีลงั กาโอบล้ อมด้ วย
สายธารนํ ้าตกกว่า 1,000 แห่ง เดิมทีเมืองนี ้สร้ างโดยชาวอังกฤษ
ที่ส่งมาปกครองดินแดนใต้ อาณานิคม ในปี ค.ศ.1873 ซึง่ สิ่ง
ปลูกสร้ างต่างๆนัน้ ไม่ได้ ใช้ แรงงานพื ้นเมืองเลย เพราะชาว
อังกฤษห้ ามไม่ให้ ชาวศรีลงั กา เข้ าดินแดนนี ้โดยเด็ดขาด รูปแบบ
สิ่งปลูกสร้ างต่างๆ นันทํ
้ าขึ ้นโดยชาวอังกฤษเอง รวมถึงการขุดทะเลสาบ ที่ชื่อว่า ทะเลสาบเกรกอรี
(GREGORY LAKE) เป็ นสิ่งปลูกสร้ างสุดมหัศจรรย์ที่ใช้ แรงงานมนุษย์ทําขึ ้น หลังจากที่องั กฤษได้ ส่งมอบ
ดินแดนที่อยู่ภายใต้ อาณานิคม คืนให้ กบั ศรีลงั กานัน้ ก็ทําให้ ชาวศรี ลงั กาตื่นตะลึง เพราะไม่คิดว่าจะมีเมืองที่
มีสิ่งปลูกสร้ างแบบยุโรป อยู่บนภูเขาลูกนี ้ จึงทําให้ ชาวเมืองนูวาระนี ้พยายามดูแลรักษาให้ ทกุ ๆอย่าง ยังคง
สภาพเดิมไว้ ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศหนาวเย็น ที่มีความใกล้ เคียงกับฤดูใบไม้ ผลิของประเทศอังกฤษ
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ รื่นรมย์ กับสถาปั ตยกรรม หรูหราอายุนบั ร้ อยปี โดยเฉพาะ ในส่วนของทะเลสาบ
เกรกอรี่ นัน้ ท่านสามารถ ร่วมกิจกรรมทางนํ ้าได้ มากมาย อาทิ ปั่ นเรือหงส์ หรือล่องเรือชมความงามรอบๆ
ทะเลสาบ (กิ จกรรมทางน้าไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ )

“ ให้รางวัลกับชีวิต ท่องทัวทิ
่ ศกับโบนัส ”
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 11/4308

หน้า 8

บริษทั โบนัสการท่องเที่ยว จากัด
6 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2676-1248 (อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร : 0-2676-1091-4

18.00

อาหารคํ่าที่ภตั ตาคารในโรงแรม
พักที่ THE GRAND HOTEL (4 ดาว) ที่พกั สไตล์องั กฤษพร้ อมบรรยากาศสุดหรู (CONFIRMED)
NO. 05, GRAND HOTEL RD, NUWARA ELIYA 22200 SRI LANKA
TEL : +94 52 2 222881

วันจันทร์ ท่ ี 6 พฤศจิกายน 2560 4) นูวาระ เอริยะ – โคลัมโบ - พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ – ช๊ อปปิ ้ งห้ าง
Odel - วาดดูวา – BLUE WATER HOTEL – พักผ่ อนในโรงแรม
07.00
08.30
12.00

อาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง โคลัมโบ (ใช้เวลาเดิ นทางจากเมืองนูวาระ เอริ ยะ ประมาณ 4-5 ชัว่ โมง) ระหว่างทานแวะรับประทาน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารอาหารจีน ก่อนเข้ าตัวเมืองโคลัมโบ (ใช้ เวลาเดินทางจากโรงแรมประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารอาหารจีน Long Teng Chinese Restaurant
จากนันเดิ
้ นทางเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงโคลัมโบ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 40 นาที) เป็ นสถานที่
สําคัญที่ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านการศึกษามรดกทางวัฒนธรรม โบราณวัตถุจากเมืองต่างๆ ทัว่ อาณาจักรศรีลงั กา พระพุทธรูป
เก่าแก่ ทวารบาลศิล อัฒจันทนร์ ศลิ าอันเลื่องชือ่ จากอดีตราชธานี ในปี พ.ศ.2520-พ.ศ.2542 มีการต่อเติมอาคาร ปรับปรุงการ
จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์หลายรอง จนกระทัง่
พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่สดุ และใหญ่ทสี่ ดุ ในศรีลงั กา ได้
ขยับฐานะเป็ นพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ จํานวน
สิ่งของที่จดั วางแสดงเริ่มแรกมีเพียง 800 ชิ ้น
จนกระทัง่ ปี พ .ศ.2529 ศรีลงั กาจึงได้ ขยายให้ มีการ
จัดแสดงทังด้
้ านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ ทําให้ จํานวนสิ่งของที่นํามาจัดแสดง
เพิ่มขึ ้น ต่อมา จึงต้ องจัดสร้ างอาคารพิธิภณ
ั ฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแยกออกมาเป็ นเอกเทศทาง
ด้ านหลัง
การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็ นสองชัน้ ชันล่
้ างแบ่งเป็ นห้ องจัดแสดง 10 ห้ องโดยชันล่
้ าง แบ่งเป็ นการจัดแสดงตามา
วัตถุตามยุคสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ของเกาะลังกา สมัยคลาสสิค คือ ยุคอนุราธปุระ และโปโลนนารุวะ จนถึงยุคแคน
ดีเป็ นราชธานี ยุคสมัยอาณานิคม จนถึงสมัยเอกราช ส่วนชันสองแบ่
้
งการจัดแสดงออกเป็ น 14 ห้ อง จัดแสดงโบราณวัตถุมีค่า

“ ให้รางวัลกับชีวิต ท่องทัวทิ
่ ศกับโบนัส ”
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 11/4308
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เครื่องราชกกุธภัฑณ์ของพระเจ้ าศรีวิกรมราชสิงห์ พระมหากษัตริย์องค์สดุ ท้ ายแห่งเมืองแคนดี เครื่องใช้ เครื่องประดับงาช้ าง
แกะสลัก เงินตราสมัยต่างๆ ภาพเขียนสไตล์ลงั กา ซึง่ รวมถึงภาพเขียนชิ ้นสําคัญจากภูเขาสิคีริยา คัมภีร์ใบลาน หน้ ากากไม้
เครื่องดนตรี และเครื่องแต่งกาย ในส่วนห้ องแสดงโบราณวัตถุชิ ้นสําคัญของศรีลงั กา คือ พระพุทธรูปนัง่ องค์ใหญ่จากโตลุวิละ
เป็ นพระพุทธรูปศิลาสลักที่มอี ายุเก่าแก่และมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงรูปหล่อสําริดพระโพธิสตั ว์อวตาลโลกิเตศวร สมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 9
: เปิ ด เวลา 09.00 – 17.00 น.(ตามเวลาท้ องถิ่น) หยุดวันศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์
: ห้ ามถ่ายรูปภายในพิพิธภัฑณ์ ยกเว้ นเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
จากนันนํ
้ าท่านช๊ อปปิ ง้ สินค้ าที่ Odel Mall ห้ างสรรพสินค้ าชันนํ
้ าของโคลัมโบ ที่มีสินค้ า
ทังท้
้ องถิ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้ เลือกซื ้อมากมาย

จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่เมือง วาดดูวา (WADDUWA) อยู่ห่างจากเมือง โคลัมโบ
เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 10 นาที เมืองตากอากาศชายทะเลที่มี
ต้ นมะพร้ าวเป็ นเอกลักษณ์เรี ยงรายอยู่มากมาย โดยมีผลผลิตที่สําคัญ
ของเมืองอันได้ แก่ นํ ้าตาลมะพร้ าว และนํ ้าส้ มสายชู รวมถึง ผลิตภัณฑ์
จากต้ นมะพร้ าวอีกมากมาย และสู่ที่พกั ที่ BLUE WATER HOTEL
โรงแรม 5 ดาว ริ มหาดอันงดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ ซึง่ เป็ นผลงาน
ชิ น้ สุด ท้ า ยของสถาปนิ ก ชื่ อ ดั ง แห่ ง ศรี ลัง กา GEOFFREY BAWA
โรงแรมแห่ ง นี ้ ได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ นหนึ่ ง ในผลงานสํ า คัญ ที่ สุด และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
สถาปนิกทัว่ เอเชีย ในศตวรรษที่ยี่สิบ โดย เขาได้ ออกแบบให้ ตวั โรงแรม มีความลงตัวกับ
ธรรมชาติ ให้ มากที่สดุ โดยใช้ ทางเดินที่ยาวตลอดแนวเพื่อเปิ ดรับแสงจากธรรมชาติ การ
เลือกใช้ กระเบื ้องดินเผา และแม้ กระทัง่ การวางต้ นไม้ นานาพันธุ์ ตามจุดต่างๆ ทัว่ โรงแรม
แห่งนี ้

“ ให้รางวัลกับชีวิต ท่องทัวทิ
่ ศกับโบนัส ”
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 11/4308
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18.00

อาหารคํ่าที่ภตั ตาคารในโรงแรม
พักที่ THE BLUE WATER HOTEL (5 ดาว) (CONFIRMED)
THALPITIYA , WADDUWA 12560, SRI LANKA
TEL : +94 38 2 235067

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
07.00
10.00

11.30
14.35
19.40

5) วาดดูวา – โคลอมโบ – กรุ งเทพฯ

อาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งโคลอมโบ อยู่ห่างจากนูวาระ เอริยะ 54 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 15 นาที เมืองหลวงของศรีลงั กา ที่มีการ
พัฒนาอย่า งก้ า วกระโดด ตัง้ อยู่ริม ฝั่ งทะเลทางตะวันตกเฉี ยงใต้ ของ
ประเทศและเป็ นเมืองท่าที่สําคัญแห่งหนึง่ ของโลกมาหลายร้ อยปี ตังแต่
้ ยุค
การค้ าของชาวอาหรั บ โปรตุเกส ดัตช์ จนถึงกองเรื ออังกฤษ ชมร่ องรอย
ของอังกฤษที่ยงั เด่นชัดอยู่อย่างมาก ตึกระฟ้ าตังตระหง่
้
านขึ ้นทัดเทียมกับ
สิ่งก่อสร้ างทางวัฒนธรรม เมืองหลวงที่ ผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่
นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ UL406
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.

“ ให้รางวัลกับชีวิต ท่องทัวทิ
่ ศกับโบนัส ”
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 11/4308
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รายละเอียดการขอวีซ่าประเทศศรี ลงั กา
เอกสารที่จาเป็ นต้ องใช้
1. สาเนาพาสปอร์ ต ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 3 หน้ า

*****กรุณาส่ งสาเนาพาสปอร์ ต+สาเนาหน้ าวีซ่าศรีลังกา (ถ้ ามี) และกรอกรายละเอียดข้ อมูลให้ ครบถ้ วน*****
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย).......................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ(ภาษาไทย).............................................................................................. ..........................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้ าย

3. ชื่อ-สกุล สามี / ภรรยา....................................................................................................... .............................................. ..................................
วัน / เดือน / ปี เกิดของสามี / ภรรยา..........................................................................................................................................................................
4. ชื่อ-สกุล บุตร (1)................................................................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิดของบุตร.................................................................................................. ....................................................................................
ชื่อ-สกุล บุตร (2)..................................................................................................................................... ...............................................................
วัน / เดือน / ปี เกิดของบุตร........................................................................................ ................ ................ .......................................... .................
ชื่อ-สกุล บุตร (3)................................................................................................................................. ................ .................................................
วัน / เดือน / ปี เกิดของบุตร.................................................................................................. .... ................ ................ .............................................
5. ที่อยู่ปัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ)..................................................................... ................ .........................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................................. โทรศัพท์บ้าน ......................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ ……………................................................................................................................................………………………………..
6. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................. ................ ................................
7. ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... ................ ......................
ตําแหน่งหน้ าที่ (ภาษาอังกฤษ) .................................................................. ................ ....................................................................................
โทรศัพท์ที่ทํางาน / สถาบันการศึกษา …………………………..…................……… หมายเลขต่อภายใน (ถ้ ามี) …............…………….………..
8. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศศรี ลงั กาหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

“ ให้รางวัลกับชีวิต ท่องทัวทิ
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