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วนัศกุร์ท่ี 25 สิงหาคม 2560 

เร่ือง ขอเสนอราคาและรายการทอ่งเท่ียว         
สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายการทอ่งเท่ียวและไหว้พระประเทศศรีลงักา 5 วนั 4 คืน  

  

ตามที่ทา่นประสงค์จดัคณะเดินทางทอ่งเท่ียวและไหว้พระประเทศศรีลงักา 5 วนั 4 คืน คณะเดนิทาง 30-35 ท่าน ออกเดนิทาง

ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจกิายน 2560 (ราคาไม่รวม SURCHARGE ช่วงวันหยุดเทศกาลและงาน FAIR ใดๆ)   ทางบริษัทฯ เสนอราคาและ
รายละเอียดสําหรับคณะของท่านดงันี ้

 

อัตราค่าบริการ (ราคาประมาณ) โดยสายการบนิศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL) 
มีหัวหน้าทัวร์บริการ 1 ท่าน / 1 คนัรถ 

อตัราค่าบริการ ( บาท / 1 ท่าน ) 
(คิดค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุไว้ในรายการ 

และค่าประกันภัยของสายการบิน  ณ วันท่ีเสนอราคาที่ราคา) 

คณะผู้ใหญ่  
30 ท่าน  

ต่อ 1 คันรถ 

1) ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 
2) ราคาผู้ใหญ่พกัห้องเดี่ยว เพิ่ม ทา่นละ  

44,000 
11,500 

หมายเหตุ     * อตัราคา่บริการนีค้ิดคา่ภาษีและประกนัภยัของสายการบิน ณ วนัที่เสนอราคา กรณีทางสายการบินได้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิง (FUEL 
SURCHARGE) เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอจดัเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วตามความเป็นจริง 
 

อัตรานีร้วม  
- บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ ไป – กลบั ในชัน้ประหยัด  
- คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่ระบไุว้ในรายการและคา่ประกนัภยัของสายการบนิ 
- คา่ธรรมเนียมในการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการสําหรับพาสปอร์ตไทย 
- คา่ท่ีพกั 2 ทา่นตอ่ 1 ห้อง, คา่อาหาร ,คา่ยานพาหนะ รับ / ส่ง, คา่บตัรผ่านประตสูถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบุไว้ในรายการ 
- คา่จดัทําคูมื่อการเดนิทาง 
- บริการอํานวยความสะดวกผู้ โดยสาร โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีสนามบินสวุรรณภมูิในวนัท่ีเดนิทาง  
- หวัหน้าทวัร์มืออาชีพ 1 ท่าน ต่อ 1 คันรถ และไกด์ท้องถิ่น 1 ท่าน ต่อ 1 คันรถ 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ ทปิคนขบัรถ ทิปไกด์ (ถ้ามี) ทปิพนกังานขนกระเป๋า 
- อาหารเสริม อาท ินํา้จิม้ซีฟู้ ด จากประเทศไทย รวมถงึ SNACK ขนมขบเคีย้ว และนํา้ดื่มวนัละ 1-2 ขวด ต่อทา่นทกุวนัตลอดเส้นทาง  
- บริการเสริมอ่ืนๆ แล้วแตก่รณีและความเหมาะสม เพ่ือความสมบรูณ์ของการจดัการ 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และคา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหตใุนวงเงินทา่นละ 500,000 บาท 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
- คา่ทําหนงัสือเดนิทาง,คา่ใช้จ่ายส่วนตวัท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่อาหารนอกเหนือรายการ, คา่โทรศพัท์,คา่ซกัรีด 
- คา่เคร่ืองดื่มเพิ่มเตมิ อาท ิเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ SOFTDRINK ท่ีไม่รวมในมือ้อาหารเป็นต้น 
- คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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การช าระเงนิ ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมดัจํา 5,000 บาท สําหรับการจอง ส่วนท่ีเหลือชําระทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 31 วนั 

การยกเลิก        ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา กรณียกเลิกก่อนเดินทางภายใน     
30 วันท าการ บริษัทฯมีความจําเป็นต้องหกั 50% ของราคาคา่ทวัร์ ถ้ายกเลิกกระทนัหนัก่อนเดนิทาง 8 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทัง้หมด 

- กรณีต้องชําระคา่ดําเนินการสํารองตัว๋เคร่ืองบนิ (RESERVATION FEE) ซึง่เป็นไปตามกฏของสายการบนิ หากมีการแจ้งยกเลิก จะไม่สามารถเรียกร้อง
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบนิ 
 
 
หมายเหตุ    รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตจํุาเป็นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ หรือห้าม

เข้าประเทศ เน่ืองจากผู้ เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาต ิ
และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 
*** บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิ หากท่านไม่รับบริการหรือเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆก็ตาม 
*** บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่ามัดจ าหรือค่าวีซ่า กรณีทางสถานฑูตฯ ไม่อนุมัติวีซ่าในการเข้าประเทศ 
*** บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบกรณีทรัพย์สินส่วนตัวของท่านถูกลืมหรือหายระหว่างการท่องเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 
ทางบริษัท  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ ราคาและรายการทอ่งเท่ียวท่ีได้เสนอมานี ้ ตรงตามความต้องการของทา่น  หากทา่นมีข้อคดิเห็นหรือ

ข้อสงสยัประการใด ขอทา่นโปรดแนะนําทีมงานของเราพร้อมเสนอท่ีจะดแูลและเอาใจใส่สมกบัท่ีท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราจดับริการ
  

ขอแสดงความนบัถือ      
  
 
                                  ( กมัพล  เกียรตเิบญจพงศ์ ) 
                 กรรมการผู้จดัการ   
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โคลอมโบ – แคนดี ้– นูวาระ เอริยะ – วดัดูวา – โคลอมโบ 
                                   เดินทางโดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL) 

 

 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจกิายน 2560  1) กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – อาคารรัฐสภาศรีลังกา –  
          วัดกัลยาณีราชมหาวหิาร – วัดคงคาราม 
06.00 พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า 8-9 เคาน์เตอร์ S สายการบนิ  

SRILANKAN AIRLINES (UL) 
09.00  โดยเท่ียวบนิท่ี UL403 เหนิฟ้าสู่ กรุงโคลอมโบ ( COLOMBO ) ประเทศศรีลงักา 
11.00 ถงึท่าอากาศยานนานาชาติ BANDARANAIKE กรุงโคลอมโบ ( COLOMBO ) หลงัผ่านพิธีการสง่คนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

นําท่านรับประทานอาหารกลางวนั 
12.00  อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารในโรงแรม Movenpick Hotel Colombo 

บา่ย นําท่านชม TOWN HALL หรืออาคารรัฐสภาศรีลังกา อาคารแห่งนีส้ร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1927 โดย S. J. Edwards 
เป็นสถาปนิก ผู้ควบคมุการออกแบบ และก่อสร้าง โดยเน้นการออกแบบเป็นศิลปะแบบทรงยโุรป ซึง่ก็ยงัเปิดใช้งานมาตัง้แต่การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จนถงึวนันีร้วมเวลากว่า 80 ปี 
 
 
 

 
 
 

Executive Summary :  นมัสการพระเขีย้วแก้ว 
 เยือนแดนพทุธภมูิแห่งสยามวงศ์ ต้นกําเนิดการเผยแผ่ศาสนาพทุธในราชอาณาจกัรไทย   
 นมสัการพระเขีย้วแก้ว อนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวศรีลงักา เพ่ือความเป็นสริิมงคล 
 นําคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสงัฆราชแห่งศรีลงักา เพื่อกราบนมสัการแสดงความคารวะ 
 เที่ยวศรีลงักาแบบ VIP หลากหลาย อาทิ นมสัการอารามหลวงของแต่ละเมือง พกัค้างคืนท่ีโรงแรมสไตล์องักฤษในบรรยากาศ LITTLE 

ENGLAND ชมไร่ชาและโรงงานผลิตชา รวมถงึพกัผอ่นท่ีรีสอร์ทริมทะเล ออกแบบโดยสถาปนิกระดบัโลก 
 อาหาร Premium ทัง้ไทย จีน และบฟุเฟต์นานาชาติ 
 ท่ีพกัหรูหราตลอดเส้นทาง (4-5 ดาว) 
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จากนัน้นมสัการพระธาตท่ีุ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (KELANIYA RAJA MAHA VIHARA) วดัไทยในเมืองโคลอมโบ 
หรือท่ีชาวสิงหลเรียกว่าเกลาณียะ ซึง่เป็นวดัในนิกายสยามวงศ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงโคลอมโบ  ตามพงศาวดารมหาวงศ์ 
กล่าวว่า ในพรรษาท่ี 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญา
นาคาท่ีบริเวณวดักัลณียาแห่งนี ้ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบบริเวณท่ี
เชื่อกันกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั ง้นัน้     จากนัน้ชม  ว ัดคงคาราม 
(GANGARAMAYA TEMPLE) วัดนิกายสยามวงศ์ และ เป็นที่ตัง้ของ
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ภายในพระอุโบสถ

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิช ัยสีเหลืองสดใสและ ประกอบไปด้วยภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันงดงามนอกจากนัน้ ยังมีอาคารท่ีเก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่ง
มีค่าต่างๆมากมายทางศาสนา  อาทิ พระเกศาธาตุหรือเส้นผมของพระพุทธเจ้า   
ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงศาลากลางนํา้ Sima Malaka shrine ได้รับ
การออกแบบ และสนับสนุนทุนก่อสร้างโดย Geoffrey Bawa สถาปนิกชาวศรีลงักา 
ผู้ เข้าถึงวัฒนธรรม และภูมิประเทศของเอเชียใต้ได้เป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.00  อาหารค่ําท่ีภตัตาคาร เมนูปศูรีลังกา 
  พกัท่ี MOVENPICK HOTEL COLOMBO  (5 ดาว)   (CONFIRMED)  

24 SRIMATH ANAGARIKA DHARMAPALA MAWATHA, COLOMBO 00300 SRI LANKA 
TEL : +94 11 7 450450 
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วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจกิายน 2560 2) โคลอมโบ – แคนดี ้– ชมเมือง – ทะเลสาบแคนด ี–  
                  วัดบุปผาราม-นมัสการพระสังฆราชแห่งศรีลังกา–วัดพระเขีย้วแก้ว 
07.00  อาหารเช้าในโรงแรมท่ีพกั 
08.00 นําท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี ้( KANDY ) (อยู่ ห่างจากโคลอมโบ 

115 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) เมืองศูนย์กลาง
ศาสนาพทุธของศรีลงักา ชม เมืองแคนดี ้คําว่า แคนดี ้มาจากคําว่า 
KANDA เป็นภาษาสิงหล แปลว่า เนินเขา เน่ืองจากแคนดีอ้ยู่สงูจาก
ระดบันํา้ทะเล 1,600 ฟตุ ชื่อเดิมคือ ศิริวัฒนานคร หรือ สิงหขันธนคร 
ตามชื่อของฤาษีตนหนึ่งท่ีเชื่อกันว่าเคยอาศัยอยู่ท่ีน่ี ชาวเมืองสิงหล
เรียก “ขนัธะ” หมายถึง กองหินหรือภเูขา ต่อมาเมื่อองักฤษเข้าครอง
เมือง การเรียกขนัธะ จงึออกเสียงสําเนียงตามฝร่ังว่าแคนดิ หรือ แคนดี ้
เมืองแคนดีเคยเป็นท่ีมัน่สดุท้ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนการเสียดินแดน
ให้กบัจกัรวรรดิองักฤษในปี พ.ศ.2358  และนําท่าน ชมตัวเมืองแคน
ดีเมืองบนเขา ตัง้อยู่บนท่ีราบสู่งทางกลางของประเทศบริเวณรอบ
ทะเลสาบท่ีถูกขุดขึน้ในสมัยพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะ เมื่อปี พ.ศ. 
2350 และเป็นอีกเมืองท่ียเูนสโกยกย่องให้ เป็นเมืองมรดกโลก เยี่ยม
ชมศูนย์กลางงานศิลปและหัตถกรรม พิพิธภณัฑ์แสดงอญัมณี และ
แหล่งเจียรไนพลอยท่ีใหญ่ท่ีสุดในศรีลังกา  เท่ียวชมรอบทะเลสาบ
แคนดี ( KANDY LAKE )แวะซือ้สินค้าพืน้เมืองในราคาย่อมเยาท่ี แคนด ีบาร์ซาร์ พร้อมชมทศันียภาพรอบทะเลสาบแคนดี  

12.00 อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย นําท่าน ชมวัดบุปผาราม (Malwatu Maha Viharaya) ตัง้อยู่ริมทะเลสาบแคนดี ้เป็นวดัท่ีพระอบุาลีและคณะสมณทตูจาก   

กรุงศรีอยุธยามาทําการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่า
เป็นจดุเร่ิมต้นของ “ลทัธิสยามวงศ์”  พระอบุาลีและคณะ จําพรรษาอยู่ท่ีแคนดี 3 ปี ได้
ให้อุปสมบทกุลบุตรชาวสิงหลเป็นพระภิกษุจํานวน 700 รูป      บรรพชาสามเณร 
3,000 รูป นับว่าคณะสงฆ์ไทยชดุนีไ้ด้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ผลดี เมื่อครบ 3 ปีแล้ว สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวับรมโกศได้ส่งพระวิสทุธาจารย์ พระวรญาณมนีุ และพระสงฆ์อีก 20 รูป 
ไปผลดัเปลี่ยนกบัคณะสงฆ์ชุดพระอบุาลี ตามท่ีได้ทรงให้สญัญาไว้ว่าจะส่งคณะสงฆ์
ไปผลัดเปลี่ยนจนกว่าคณะสงฆ์สิงหลจะมีพรรรษาครบ 10 พรรษา ท่ีสามารถจะ

อปัุชฌาย์ให้บรรพชาอุปสมบทได้ แต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่า พระอุบาลีเองอาพาธ และมรณภาพในแคนดี พระสงฆ์อีก    
10 รูป รวมถงึสามเณรอีก 6 รูป ก็มรณภาพด้วยเช่นกนั ก่อนท่ีคณะสงฆ์ชดุใหม่จะไปถงึ ชาวสิงหล จงึได้สร้างเจดีย์บรรจอุฐิัธาตุ
ของพระอบุาลีไว้บนยอดเขาในเมืองแคนดี 08.00 นําท่านกราบนมัสการ และรับพรจาก พระสังฆราชองค์ปัจจุบันของ

ประเทศศรีลังกา (ASGIRIYA MAHA NAYAKA) เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่คณะเดินทาง พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 
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นําท่าน เข้าชม นมัสการพระเขี ย้วแก้ว  หรือ พระทันตธาตุขององค์สมเด็จ            
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ซึง่ถือเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองลงักา เป็นพระเขีย้ว
แก้วเพียงองค์เดียวท่ีปรากฏบนโลกมนษุย์โดยมีหลกัฐานรับรองความถกูต้อง    
ตรงตามพระคมัภีร์มหาวงัศา ด้วยว่าพระทนัตธาตหุลงัจากการถวายพระเพลิง
พทุธสรีระ และ นบัตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 9 พระเขีย้วแก้วได้ประดิษฐานอยู่บน
แผ่นดินแห่งนีม้าโดยตลอด มิเคยถกูนําออกนอกดินแดนเลยตัง้แต่ถกูอญัเชิญมาจากชมพทูวีปโดยเจ้าหญิงเหมมาลา
แห่งแคว้นกาลิงคะเมื่อกว่า 1,700 ปีก่อน  ชาวศรีลงักาต่าง ถวายเคารพต่อพระเขีย้วแก้วอย่างสูงสดุ โดยเชื่อกนัว่า
หากเมื่อใดพระเขีย้วแก้วถกูนําออกนอกเกาะลงักาแล้ว จะนําภยัพิบตัิมาสู่ประเทศชาติ และยงัเชื่อว่าหากเมื่อใดท่ีเกิด

ทกุข์ภยัขึน้ จะมีการอญัเชิญพระเขีย้วแก้วออกมาให้ผู้คนสกัการบชูา และจะสามารถขจดัเภทภยัต่างๆให้หมดไปได้ 
18.00 อาหารค่ําท่ีภตัตาคารในโรงแรม 

พกัท่ี MAHAWELI REACH HOTEL (5 ดาว)  (CONFIRMED) 
35, P.B.A.WEERAKOON MAWATHA, KANDY 20000  SRI LANKA 
TEL : +94 81 2 472727 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทติย์ที่ 5 พฤศจกิายน 2560 3) แคนดี ้– โรงงานชา Glenloch – นูวาระ เอริยะ –  
          LITTLE  ENGLAND – ทะเลสาบเกรกอรี 
06.30  อาหารเช้าในโรงแรม 
09.30 นําท่านชมและชิมชาท่ี  โรงงานชา GLENLOCH อยู่ ห่างจากแคนดี ้45 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช.ม. 30 นาท ีโรงงานเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ชมขัน้ตอน กรรมวิธีการผลิตชาตัง้แต่
การเก็บใบชาจากไร่ ส่งต่อเข้ามาในโรงงาน ผ่านขัน้ตอนการ บ่ม, หมกัตามสตูร จนได้ใบชาคณุภาพท่ีส่ง
ขายไปทัว่โลก ภายใต้ชื่อชา ซลีอน อนัรวมถงึโรงงานชาอื่นๆ ในเมืองนีด้้วย 

 
 
 
 



“ ให้รางวลักบัชีวิต  ท่องทัว่ทิศกบัโบนัส ” 
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว เลขที ่11/4308 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

    หน้า 8 
  

บริษทั โบนัสการท่องเท่ียว จ ากดั 
6 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์ 

ยานนาวา สาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทร : 0-2676-1248 (อตัโนมตั ิ20 เลขหมาย) 

โทรสาร : 0-2676-1091-4 
 

 
 
12.00 อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารบุฟเฟ่ต์อาหาร 

TEA BUSH (ภตัตาคารเสริฟอาหารไทย
เพิ่มในไลน์อาหาร) ในบรรยากาศแบบ
อาคาร MODERN ริมหน้าผา พร้อมชม
ทิวทศัน์อนัสวยงามของไร่ชา นํา้ตก ภเูขา
น้อยใหญ่และแม่นํา้จากมมุสงู 

  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ นูวาระ เอริยะ ( NUWARA ELIYA ) อยู่ ห่างจากโรงงานชา 31 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 

15 นาท ี นวูาระ เอริยะได้ชื่อว่าเป็นเมืององักฤษจําลองของ
ประเทศศรีลงักา เป็นเมืองท่ีมีฉากหลงัอนังดงามตัง้อิงอยู่กบั
เทือกเขา หบุเขา นํา้ตก และสวนปลกูใบชา นบัเป็นเมืองท่ีมี
อากาศเย็นท่ีสดุบนเกาะ ท่ีจริงแล้วมีอณุหภมูิคล้ายกบัฤดใูบไม้
ผลิในประเทศองักฤษ แม้ว่าอณุหภมูิช่วงคํ่าจะลดลงบ้างก็ตาม 
ชมบรรยากาศ LITTLE  ENGLAND เมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหบุเขา
สงู เป็นจดุท่ีสงูและหนาวท่ีสดุของเกาะศรีลงักาโอบล้อมด้วย
สายธารนํา้ตกกว่า 1,000 แห่ง เดิมทีเมืองนีส้ร้างโดยชาวองักฤษ
ท่ีส่งมาปกครองดินแดนใต้อาณานิคม ในปี ค.ศ.1873 ซึง่สิ่ง
ปลกูสร้างต่างๆนัน้ ไม่ได้ใช้แรงงานพืน้เมืองเลย เพราะชาว
องักฤษห้ามไม่ให้ชาวศรีลงักา เข้าดินแดนนีโ้ดยเด็ดขาด รูปแบบ
สิ่งปลกูสร้างต่างๆ นัน้ทําขึน้โดยชาวองักฤษเอง รวมถงึการขดุทะเลสาบ ท่ีชื่อว่า ทะเลสาบเกรกอรี 
(GREGORY LAKE) เป็นสิ่งปลกูสร้างสดุมหศัจรรย์ท่ีใช้แรงงานมนษุย์ทําขึน้ หลงัจากท่ีองักฤษได้ส่งมอบ
ดินแดนท่ีอยู่ภายใต้อาณานิคม คนืให้กบัศรีลงักานัน้ ก็ทําให้ชาวศรีลงักาตื่นตะลงึ เพราะไม่คิดว่าจะมีเมืองท่ี
มีสิ่งปลกูสร้างแบบยโุรป อยู่บนภเูขาลกูนี ้ จงึทําให้ชาวเมืองนวูาระนีพ้ยายามดแูลรักษาให้ทกุๆอย่าง ยงัคง
สภาพเดิมไว้ ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศหนาวเย็น ท่ีมีความใกล้เคียงกบัฤดใูบไม้ผลิของประเทศองักฤษ
เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ ร่ืนรมย์ กบัสถาปัตยกรรม หรูหราอายนุบัร้อยปี โดยเฉพาะ ในส่วนของทะเลสาบ 
เกรกอร่ี นัน้ ท่านสามารถ ร่วมกิจกรรมทางนํา้ได้มากมาย อาทิ  ป่ันเรือหงส์ หรือลอ่งเรือชมความงามรอบๆ
ทะเลสาบ (กิจกรรมทางน ้าไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์) 
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18.00 อาหารค่ําท่ีภตัตาคารในโรงแรม 

พกัท่ี THE GRAND HOTEL (4 ดาว)  ท่ีพกัสไตล์องักฤษพร้อมบรรยากาศสดุหรู (CONFIRMED) 
NO. 05, GRAND HOTEL RD, NUWARA ELIYA 22200 SRI LANKA 
TEL :  +94 52 2 222881 
 
 
 
 
 
 

 

วันจนัทร์ที่ 6 พฤศจกิายน 2560 4) นูวาระ เอริยะ – โคลัมโบ - พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ– ช๊อปป้ิงห้าง 
Odel - วาดดูวา – BLUE WATER HOTEL –  พกัผ่อนในโรงแรม  

07.00  อาหารเช้าในโรงแรม 
08.30 นําท่านเดินทางสู่เมือง โคลมัโบ (ใชเ้วลาเดินทางจากเมืองนูวาระ เอริยะ ประมาณ 4-5 ชัว่โมง)  ระหวา่งทานแวะรับประทาน

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารอาหารจีน ก่อนเข้าตวัเมอืงโคลมัโบ (ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) 
12.00  อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารอาหารจนี Long Teng Chinese Restaurant 

จากนัน้เดินทางเยี่ยมชม พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ กรุงโคลมัโบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที) เป็นสถานท่ี
สําคญัที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศกึษามรดกทางวฒันธรรม โบราณวตัถจุากเมอืงต่างๆ ทัว่อาณาจกัรศรีลงักา พระพทุธรูป
เก่าแก่ ทวารบาลศิล อฒัจนัทนร์ศลิาอนัเลื่องชือ่จากอดีตราชธานี  ในปีพ.ศ.2520-พ.ศ.2542 มีการตอ่เติมอาคาร ปรับปรุงการ
จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์หลายรอง จนกระทัง่ 
พิพิธภณัฑ์เก่าแก่ท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในศรีลงักา ได้
ขยบัฐานะเป็นพิพิธภณัฑ์ระดบันานาชาติ จํานวน
สิ่งของท่ีจดัวางแสดงเร่ิมแรกมีเพียง 800 ชิน้  
จนกระทัง่ปีพ .ศ.2529 ศรีลงักาจงึได้ขยายให้มีการ
จดัแสดงทัง้ด้านวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์
ธรรมชาต ิทําให้จํานวนสิ่งของท่ีนํามาจดัแสดง
เพิ่มขึน้ ต่อมา จงึต้องจดัสร้างอาคารพิธิภณัฑ์
ประวตัิศาสตร์ธรรมชาติแยกออกมาเป็นเอกเทศทาง
ด้านหลงั 
การจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์แบง่เป็นสองชัน้ ชัน้ล่างแบง่เป็นห้องจดัแสดง 10 ห้องโดยชัน้ล่าง แบง่เป็นการจดัแสดงตามา
วตัถตุามยคุสมยั เช่น สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ของเกาะลงักา สมยัคลาสสิค คอื ยคุอนรุาธปรุะ และโปโลนนารุวะ จนถงึยคุแคน
ดีเป็นราชธานี ยคุสมยัอาณานิคม จนถงึสมยัเอกราช ส่วนชัน้สองแบง่การจดัแสดงออกเป็น 14 ห้อง จดัแสดงโบราณวตัถมุีค่า 
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เคร่ืองราชกกธุภฑัณ์ของพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงห์ พระมหากษัตริย์องค์สดุท้ายแห่งเมืองแคนดี เคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบังาช้าง
แกะสลกั เงินตราสมยัต่างๆ ภาพเขียนสไตล์ลงักา ซึง่รวมถงึภาพเขียนชิน้สําคญัจากภเูขาสคิีริยา คมัภร์ีใบลาน หน้ากากไม้ 
เคร่ืองดนตรี และเคร่ืองแต่งกาย  ในส่วนห้องแสดงโบราณวตัถชุิน้สําคญัของศรีลงักา คอื พระพทุธรูปนัง่องค์ใหญ่จากโตลวุิละ 
เป็นพระพทุธรูปศิลาสลกัท่ีมอีายเุก่าแก่และมีสภาพท่ีสมบรูณ์ รวมถงึรูปหล่อสําริดพระโพธิสตัว์อวตาลโลกิเตศวร สมยัพทุธ
ศตวรรษที่ 9 
: เปิด เวลา 09.00 – 17.00 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) หยดุวนัศกุร์และวนันกัขตัฤกษ์ 
: ห้ามถ่ายรูปภายในพิพิธภฑัณ์ ยกเว้นเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 
จากนัน้นําท่านช๊อปปิง้สินค้าท่ี Odel Mall ห้างสรรพสินค้าชัน้นําของโคลมัโบ ท่ีมีสินค้า
ทัง้ท้องถิ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกซือ้มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง วาดดูวา (WADDUWA) อยู่ ห่างจากเมือง โคลัมโบ    ประมาณ 32 ก.ม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ  1 ช.ม. 10 นาที  เมืองตากอากาศชายทะเลท่ีมี    
ต้นมะพร้าวเป็นเอกลักษณ์เรียงรายอยู่มากมาย โดยมีผลผลิตท่ีสําคัญ
ของเมืองอนัได้แก่ นํา้ตาลมะพร้าว และนํา้ส้มสายช ูรวมถึงผลิตภัณฑ์
จากต้นมะพร้าวอีกมากมาย  และสู่ท่ีพกัท่ี BLUE WATER HOTEL 

โรงแรม 5 ดาว ริมหาดอนังดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ ซึง่เป็นผลงาน
ชิน้สุดท้ายของสถาปนิกชื่อดังแห่งศรีลังกา GEOFFREY BAWA 

โรงแรมแห่งนี ้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลงานสําคัญท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อ
สถาปนิกทัว่เอเชีย ในศตวรรษท่ียี่สิบ โดย เขาได้ออกแบบให้ตวัโรงแรม มีความลงตวักบั
ธรรมชาติ ให้มากท่ีสดุ โดยใช้ทางเดินท่ียาวตลอดแนวเพื่อเปิดรับแสงจากธรรมชาติ การ
เลือกใช้กระเบือ้งดินเผา และแม้กระทัง่การวางต้นไม้ นานาพนัธุ์ ตามจดุต่างๆ ทัว่โรงแรม
แห่งนี ้
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18.00 อาหารค่ําท่ีภตัตาคารในโรงแรม 
พกัท่ี THE BLUE WATER HOTEL (5 ดาว)  (CONFIRMED) 

THALPITIYA , WADDUWA 12560, SRI LANKA 
TEL : +94 38 2 235067 

 

   
 

วันอังคารที่ 7 พฤศจกิายน 2560  5) วาดดูวา – โคลอมโบ – กรุงเทพฯ 
07.00  อาหารเช้าในโรงแรม 
10.00 นําท่านเดินทางสู่ กรุงโคลอมโบ อยู่ ห่างจากนูวาระ เอริยะ 54 ก.ม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ  1 ช.ม. 15 นาท ีเมืองหลวงของศรีลงักา ที่มีการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศและเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัแห่งหนึง่ของโลกมาหลายร้อยปี ตัง้แต่ยุค
การค้าของชาวอาหรับ โปรตุเกส ดัตช์ จนถึงกองเรืออังกฤษ ชมร่องรอย
ขององักฤษท่ียงัเด่นชดัอยู่อย่างมาก ตึกระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้ทดัเทียมกบั
สิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม เมืองหลวงท่ี ผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ 

11.30  นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน  
14.35   ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยเท่ียวบนิท่ี UL406 
19.40  เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ. 
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รายละเอียดการขอวีซ่าประเทศศรีลงักา 
 
เอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ 
1. ส าเนาพาสปอร์ต ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งอย่างน้อย 3 หน้า 
 

*****กรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ต+ส าเนาหน้าวีซ่าศรีลังกา (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน***** 
 
1. ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกลุเดมิ กรณีมีการเปล่ียนช่ือ(ภาษาไทย)........................................... ................................................... .......................................................... 
 

2.  สถานภาพ   โสด       แตง่งานจดทะเบียน      แตง่งานไม่จดทะเบียน      หย่า      หม้าย 
 

3. ช่ือ-สกลุ สามี / ภรรยา........................................................................... ............................ .............................................. .................................. 
วนั / เดือน / ปีเกิดของสามี / ภรรยา.......................................................................................... ................................................................................ 
 

4. ช่ือ-สกลุ บตุร (1)................................................................................................................ ................................................................................ 
วนั / เดือน / ปีเกิดของบตุร.................................................................................................. .................................................................................... 
ช่ือ-สกลุ บตุร (2)..................................................................................................................................... ............................................................... 
วนั / เดือน / ปีเกิดของบตุร........................................................................................ ................ ................ .......................................... ................. 
ช่ือ-สกลุ บตุร (3)............................................................................................... .................................. ................ ............................... .................. 
วนั / เดือน / ปีเกิดของบตุร.................................................................................................. .... ................ ................ ............................................. 
 

5.  ท่ีอยู่ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษ).....................................................................  ................ ......................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย์  .................................................................  โทรศพัท์บ้าน   ...................................................................................................... 
 โทรศพัท์มือถือ ……………............................................................................................ ....................................……………………………….. 
 

6.  ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)...................................................................... ........................... ................ ................................ 
 

7.  ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ................................................................. .................................... ................ ...................... 
 ตําแหน่งหน้าท่ี (ภาษาองักฤษ) ........................................................... ....... ................ .................................................................................... 
 โทรศพัท์ท่ีทํางาน / สถาบนัการศกึษา  …………………………..…................……… หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้ามี) …............…………….……….. 
 
8.  ทา่นเคยเดนิทางเข้าประเทศศรีลงักาหรือไม่   ไม่เคย         เคย 

 
 

 
 
 


