
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1              กรุงเทพฯ   -   เนกอมโบ – อนุราชปุระ 

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เจ้าหน้าที่ของบริษัท รอรับ และ

อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์   เที่ยวบิน UL 859 สู่นครโคลัมโบ 

11.00 น. ถึงสนามบินดารานายเก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลากรเรียบร้อยแล้ว    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Catamaran Beach Hotel  

หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรีลังการะหว่างเดินทาง 

เย็น    รับประทานเย็นที่โรงแรมที่พัก Heritage Hotel / หรือเทียบเท่า 



วันที่ 2       เมืองอนุราธปุระ –  ดัมบุลลา 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 หลังอาหารนําท่านชม  เมืองอนุราธะปุระ  เมืองหลวงแห่งแรกของ

ประเทศ ซึ่งมี อายุกว่า  2,400 ปี   ซึ่งมีสถานที่ๆสําคัญ 8 แห่ง 

      1. เจดีย์ถูปาราม  เจดีย์พุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 

300 เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด    

ในเกาะลังกา ซึ่งประดิษ ฐานกระดูกพระรากขวัญ (ไหปลาร้า) เบื้องขวาของพระพุทธองค์  2.ลังการาม  3. เจดีย์

อภัยคีร ี 4.  เจดีย์เชตวัน    5. โลหะปราสาท ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่งของโลก อายุกว่า 2,100 ปี แห่งแรกอยู่ที่อินเดีย 

แห่งที่สอง อยู่ในศรีลังกา และแห่งสุดท้ายอยู่ที่ วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ.  

6.  เจดีย์มิริสวัติยา   7. เจดีย์รุวันเวลิ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอนุราธปุระ เคยเป็นที่ตั้งของสํานักมหา

วิหาร อันเป็นสํานักสงฆ์ที่สําคัญของศรีลังกามาแต่ก่อน  ต้ังอยู่ในวัดอภัย

คีรีวิหาร 8. วิหารอิสุรุมุณิยะ วัดในพระพุทธศาสนา สถานที่ประดิษฐาน

รอยพระบาท ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และประติมากรรมสลักหิน “คู่รัก” อัน

โด่งดัง   

 น านมัสการ  9. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เพราะเชื่อกันว่า

เป็นหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากพุทธคยาประเทศอินเดีย  ถูกนํามา โดย

พระนางสังฆมิตาเถรีในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ (ประมาณ พ.ศ. 235   สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่ง

ชมพูทวีป)   ให้เวลา  ปฏิบัติบูชา ณ  บริเวณวิหารใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันที่  GALWAY MIRIDIYA HOTEL  

บ่าย   นําท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบูล่า DAMBULLA (ระยะทาง68ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่ตั้ง 

อยู่ใจกลางของประเทศศรีลังกา เมืองดัมบูล่า เป็นเมืองที่มีถ้ําอยู่บนแท่นศิลาขนาดใหญ่ และสูง500ฟุตบนฐาน

กว้าง1ไมล์เป็นที่ต้ังของวิหารศิลาอันเลื่องชื่อที่มีอายุ ตั้งแต่ศตวรรษที่1ก่อนศริสตกาล คือ วัดถ้ําดัมบุลลา"

GOLDEN ROCK TEMPLE"กษัตริย์วาลากัมบาทรงเคยพํานักในถ้ําที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจาก

เมืองอนุราธปุระ ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับขึ้นครองราชย์อีกครั้งพระองค์ได้ทรงสร้างวิหาร ศิลาที่ทรงคุณค่า

ที่สุดในศรีลังกา ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ถ้ํา ภายในถ้ําแรก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 47ฟุตแกะสลักจาก

แท่งหิน สําหรับในถ้ําที่2 มีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ถึง150องค์ นอกจากนี้ถ้ําอื่นๆยังมี

ภาพวาดสีน้ําบนเพดาน และรูปปั้นของพระพุทธรูปและพระพุทธเจ้าอยู่รอบๆซึ่งภาพสีน้ําบนเพดานมีอายุ อยู่ใน

ศตวรรษที่15-18ถือเป็นสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของชาว สิงหลชม ถ้ําดัมบุลลา "DAMBULLA 

CAVE"วัดที่เจาะภูเขาเป็นถ้ํา สลักเสลาเป็นพระพุทธรูปไสยยาสน ์สร้างเจดีย์ภายในถ้ําคล้ายถ้ําอจันต้า-เอลลอร่า

ในอินเดีย อายุเกือบ2,000ปี มีภาพจอตรกรรมฝาผนังสวยงามได้รับการประกาศเป็นมรกโลกด้านศิลปวัฒนธรรม  



เย็น       รับประทานเย็นที่โรงแรมที่พัก Pelwehera  / หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3      ดัมบูลล่า  – แคนดี ้

เช้า หลังอาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปยังภูเขาสิกิริยา    นําคณะไปยัง  

ภูเขาสิกิริยา  ซึ่งเป็นภูเขาหินสูงก้อนเดียว ณ บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของ

ป้อมปราสาทสิกิริยา  (Sigiriya Palace) ซึ่งมีประวัติว่า พระเจ้าเท

วานัมปิยะติสสะ ได้เสด็จมาที่นี่ และทรงพระราชทานนามภูเขานี้ว่า  “ 

สีหคีรี หรือเขาสิงโต”  ต่อมาพระเจ้าปุลหัตถะกษัตริย์องค์ที่ 20 ของ

ลังกาได้ทรงสร้างป้อม และเชิงเทินไว้ในบริเวณนี้  นอกจากนี้ได้ทรงสร้างที่สําหรับเจริญภาวนาไว้อีกแห่ง

หนึ่งด้วย  ต่อมาพระเจ้าพาหิยะราชโอรสของพระเจ้าปุลหัต   ได้ทรงสร้างโรงทานใหญ่สําหรับพระภิกษุขึ้น

แห่งหน่ึง และในปี พ.ศ. 1020  พระเจ้ากัสยะได้ทรงทํา “ปิตุฆาต”  คือทรงฆ่าพระราชบิดาของพระองค์ และ 

ทรงใช้เมืองนี้เป็นทั้งป้อมปราการ และพระราชวัง เมื่อพระองค์สวรรคต  ป้อมสิกิริยาก็ได้โอนเป็นสังฆราม 

คือ เป็นวัดของพระพุทธศาสนา โดยมีพระมหานามเถระผู้แต่งคัมภีร์มหาวงศ์เป็นหัวหน้าสงฆ์อยู่ที่นี่ป้อม 

และพระราชวังแห่งนี้เป็นที่มาของนิยายพื้นบ้านที่สําคัญของชาวเกาะลังกา  ชมภาพเขียนเฟรสโก้ภาพสี

จิตรกรรมที่เขียนไว้ที่หน้าผาสูงชันเป็นภาพ นางอัปสร ซึ่งนักประวัติศาสตร์กล่าวชมเหล่านางอัปสร

ทั้งหลายว่า  “มีหน้าอกเป็นพวง มีสะเอวโอนเอน และมีอวัยวะอ่อนไหว”   

เที่ยง   รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร Fresco Water Villa  

หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระเขี้ยวก้วดาลดา มัลลีกาวะ 

กราบนมัสการรับพลังศักดิ์สิทธิ์จากพระธาตุเขี้ยวแก้ว(ฟันของ

พระพุทธเจ้า)ซึ่งปกติจะประดิษฐานอยู่ในผอบ และผอบอยู่ในเจดีย์

อีก7ชั้น ซึ่งพระเจดีย์อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน ห้องกระจกกัน

กระสุนอยู่ในหอมีประตูเงินประตูทองหนา1ศอก 3ชั้น ยากที่สาธุชน

จะได้เห็นพระเขี้ยวแก้วจริงๆอย่างใกล้ชิด  

ช่วงเย็น  รับประทานอาหารค่ําที่  Hiltop HOTEL/ เทียบเท่า 

วันที่ 4    แคนดี้ – โคลัมโบ - เนกอมโบ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องหารภายในโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า นําคณะเที่ยวชม วัดบุปผาราม หรือ วัด

พระอุบาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาปแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมทูตจากกรุงศรีอยุธยา มาทําการบรรพา

ชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาในสมัยพระเจ้าบรมโกษนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ นิกายสยามวงศ์  ชมวิธีการทําผ้าบา

ติค สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา 



เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันที่ AMBEPUSSA REST HOUSE  

และนําท่าน สักการะ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อ2,500 ปีที่แล้ว พระพุทธเจ้าได้เคยมา

เสด็จประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคําที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นคร้ัง

แรก มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ย่าน THE FORT ย่านธุรกิจการค้าที่สําคัญที่สุดของ

นครโคลัมโบ ในบริเวณแถบนี้ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคเมื่อคร้ังศรีลังกาเป็นเมือง  ขึ้นของอังกฤษ

,ฮอลันดาและโปรตุเกสผ่านตึกเวิลด์เทรด เซนเตอร์  ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศ,ที่ทําการของสภาเก่าเลียบ

ริมมหาสมุทรอินเดีย ผ่านย่านท่าเรือและให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเคร่ืองเซรามิคนอริตาเก้  ตามอัธยาศัย 

ช่วงเย็น   รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร  Catamaran Beach Hotel 

หลังจากนั้น นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครฯ 

วันที่ 5   เนกอมโบ – กรุงเทพมหานครฯ 
 

01.10 น.             ออกเดินทางจากกรุงโคลอมโบ กลับสู่กรุงเทพมหานครฯ  

     โดย สายการบิน SRILANKAN  AIRLINE เที่ยวบิน UL 888  

06.15 น.             ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมประทับใจมิรู้ลืม 

 

**** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ **** 
 

PERIOD 
ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง  พักเดี่ยว 

กรุ๊ป 
พักคู่ ท่านละ  พักผู้ใหญ2่ท่าน  เพ่ิม 

20-24 , 10-14  กค.56 29,999 29,999 6,000 25 

10-14 สค.56 29,999 29,999 6,000 25 

7-11  ธค.56 29,999 29,999 6,000 25 

28 ธค.56 – 01 มค.57 33,900 33,900 10,000 25 

 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินตามโปรแกรมทัวร์ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ (UL) 
2. ค่าโรงแรมที่พัก จํานวน 3 คืน 
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
4. ค่ารถบัสท้องถิ่นปรับอากาศนําเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีศรีลังกา 
7. ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม 



8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัท
ประกันชีวิต 

ราคาดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ 
2. ค่าทําเอกสารผู้ถือต่างด้าว 
3. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
4. ค่าน้ําหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
2. รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจํานวน 2 รูป) 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

 เอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง  

 เอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่
ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. เอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ ห รือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบิน เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   



4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบาง ส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่าน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้กับเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า   

 


