[SR-541] ศรีลังกา วัดพระเขีย้ วแก้ ว แคนดี้ วัดบุปผาราม ถา้ ดัมบูลล่ า โปโลนนารุวะ
สิ กริ ิยา พระราชวังลอยฟ้ าอนุราธปุระ เจดีย์รุวนั เวลิ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
(พักโรงแรม 3 คืน ห้ องละ 2 ท่าน)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ เส้ นทางแสวงบุญพระพุทธศาสนา ณ ประเทศศรี ลงั กา บ้ านพี่เมืองน้ องใน
พระพุทธศาสนา ซึง่ ครัง้ หนึง่ ไทยเรารับเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์มาจากประเทศศรี ลงั กา และศรี ลงั กาเองได้ รับ
พระพุทธศาสนาสยามวงศ์จากเมืองไทย เที่ยวชมเมืองเก่า อนุราธปุระ โปโลนนารุวะ สัตตมหาปราสาท สิกิริยา ถ ้าดัมบูล
ล่า วัดพระเขี ้ยวแก้ ว โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชานาญงาน โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานและเมนูอาหารคุณภาพ

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 13 – 17 เมษายน 2561 : ราคาท่านละ 36,959.-บาท
• วันที่ 26 - 30 กรกฏาคม 2561 : ราคาท่านละ 34,959.-บาท
• วันที่ 11 - 15 ตุลาคม • วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2561 : ราคาท่านละ 36,959.-บาท

วันแรก : สนามบินสุ วรรณภูมิ - เนคอมโบ แคนดี้ วัดบุปผาราม ระบาพืน้ เมืองศรีลงั กา
06.00 น.
09.05 น.
10.55 น.

12.00 น.

19.00 น.

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRI LANKAN
AIRLINES โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL403
ถึง สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้ องถิ่นของศรี ลงั กาช้ ากว่าไทยประมาณ 1.30
ชัว่ โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเนคอมโบ เมืองตาก
อากาศชายทะเลเพื่อบริ การอาหารกลางวัน
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 1) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี ้ นาท่านชม
วัดบุปผาราม หรือ วัดพระอุบาลี ตังอยู
้ ร่ ิมทะเลสาบแคนดี ้ เป็ นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจาก
กรุงศรี อยุธยามาทาการบรรพชาให้ ภิกษุชาวศรี ลงั กา ในสมัยพระเจ้ าบรมโกศ นับว่าเป็ นจุดเริ่มต้ นของ
“นิกายสยามวงศ์” นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแคนดี ้จากยอดเขา มองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองที่
สวยงาม จากนันน
้ าท่านชม ระบาพืน้ เมืองของชาวศรี ลังกา ที่เมืองแคนดี ้
บริการอาหารค่าที่โรงแรม (มื ้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม CINNAMON
CITADEL HOTEL หรื อระดับเดียวกัน)

วันทีส่ อง : เมืองแคนดี้ วัดพระเขีย้ วแก้ว สวนสมุนไพร – ถา้ ดัมบุลล่า - โปโลนนารุวะ สั ตตมหาปราสาท
05.30 น.

07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

นาท่านเดินทางเข้ าสู่ วัดพระเขีย้ วแก้ ว นมัสการ พระเขีย้ วแก้ ว ซึง่ ประดิษฐานอยูใ่ นผอบและอยูใ่ น
เจดีย์อีก 4 ชัน้ อยูใ่ นห้ องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง (ในตอนเช้ าของทุกวัน ที่วดั พระเขี ้ยว
แก้ วมีการฉลองประโคมวงมโหรี ให้ พระเขี ้ยวแก้ ว)
บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 3) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ ถา้ ดัมบูลล่ า (มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม) ซึง่ มีทงหมด
ั้
5 ถ ้า ภายในประกอบด้ วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนัง
และเพดานที่นบั ว่ามีเนือที่มากที่สดุ ในโลก ชม วัดถา้ ดัมบุลล่ า หรือ วัดราชมหาวิหาร ระหว่างทาง
แวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมืองMatale พร้ อมเลือกซื ้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรี ลงั กา
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 4) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุวะ (มรดก
โลก) ชมเมืองหลวงแห่งที่สองของศรี ลงั กา นาท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้ าปรากรมพาหุมหาราช
กษัตริ ย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่แห่งเมืองโปโลนนารุวะ ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.1696-1729 ชม สัตตมหา
ปราสาท เป็ นอาคารรูปสี่เหลี่ยมทึบก่อด้ วยอิฐซ้ อนกันขึ ้นไปรวม 7 ชัน้ เที่ยวชม อาฬาหนะปริเวณ ซึง่
ภายในประกอบด้ วย เจดีย์รังโกตเวเหระ สร้ างโดย พระเจ้ านิสสังกมัลละ (พ.ศ. 1730 – 1739) เป็ นเจดีย์
ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโปโลนนารุวะ ชม เจดีย์กิริเวเหระ เชื่อกันว่าสร้ างโดยพระมเหสีของพระเจ้ า
ปรากรมพาหุมหาราช มีพระนามว่า “สุภทั ธา” เป็ นเจดีย์ทรงระฆังคว่า ชม วิหารถูปาราม และ วิหาร
วฏะทาเค จากนันน
้ าท่านชม กัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม) ชมพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและ
สวยงาม
บริการอาหารค่าที่โรงแรม (มื ้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก The Deer Park Hotel
หรื อระดับเดียวกัน)

วันทีส่ าม : สิ กริ ิยา พระราชวังลอยฟ้า - อนุราธปุระ ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์ถูปาราม เจดีย์เชตวัน
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสิกิริยา (มรดกโลก)
(SIGIRIYA) เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ เดินขึ ้นบันได 2,200 ขัน้ บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของ
พระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวังบนยอด
เขา อ่างเก็บน ้าโบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา ชม ป้อมปราการ หรื อ ประตูสิงโต เป็ นสิ่ง
มหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี ้รู้จกั กันดีในชื่อ LION ROCK หรื อ แท่นศิลาราชสีห์ ชม ภาพเขียนสีเฟรส
โก เป็ นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพนั กว่าปี และถูกจัดให้ เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดก
โลก) ชมนครหลวงแห่งแรกของศรี ลงั กา นาท่านชม วัดอิสุรุมุณิยะ วัดที่สร้ างโดยสร้ างโดยพระเจ้ าเท
วานัมปิ ยติสสะซึง่ เป็ นพระสหายของพระเจ้ าอโศกมหาราช เมื่อ 2 พันกว่าปี มาแล้ ว ภายในวัดมี
พิพิธภัณฑ์เล็กๆที่จดั เก็บรูปประติมากรรมต่างๆเอาไว้ ชม รู ปสลักหินคู่รัก The Lover ซึง่ เป็ นรูปแห่ง
ตานานรักของเจ้ าชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจ้ าทุฎฐคามณี ที่ทรงสละราชบังลังก์เพราะความรัก
ที่มีตอ่ หญิงในวรรณะต่าและเป็ นรูปที่รัฐบาลศรี ลงั กาได้ นาไปตีพิมพ์เป็ นดวงตราไปรษณีย์มาแล้ ว
จากนันน
้ าท่านนมัสการ พระศรี มหาโพธิ์ ที่นากิ่งมาจากพุทธคยา เพราะเชื่อกันว่าพระนางเถรี สงั ฆมิต
ตา พระราชธิกาของพระเจ้ าอโศกมหาราชทรงผนวชเป็ นภิกษุณี เป็ นผู้นาหน่อต้ นพระศรี มหาโพธิ์ต้นนี ้มา
จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ ที่เมืองอนุราชปุระ ในปี พ.ศ. 235 นาท่านนมัสการ เจดีย์รุวันเว
ลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็ นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดกว้ าง 100 เมตร สูง 100 เมตร และ
นมัสการ เจดีย์ถปู าราม เป็ นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้ างขึ ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้ าเทวานัม
ปิ ยติสสะ ทรงสร้ างขึ ้นในราว พ.ศ. 300 และเป็ นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื ้องขวา (กระดูกไหปลาร้ า)
ซึง่ มีอยูแ่ ห่งเดียวในโลก นาท่านนมัสการ เจดีย์เชตวัน เป็ นพระเจดีย์องค์ใหญ่สร้ างด้ วยอิฐทังองค์
้
สร้ าง
ในสมัยพระเจ้ ามหาเสนะ ครองราช พ.ศ. 819 – 846 เป็ นเจดีย์ มีความสูง 122 เมตร และชม เจดีย์อภัย
คีรี เป็ นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีความสาคัญมาก ตังอยู
้ ใ่ นวัดอภัยคีรีวิหาร สร้ างโดยพระเจ้ าวัฏฏคามณี
อภัย เมื่อราว 2,100 ปี มาแล้ ว สูง 113 เมตร เส้ นผ่านศูนย์กลาง 110 เมตร
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก RAJARATA HOTEL หรื อ
ระดับเดียวกัน)

วันทีส่ ี่ : โคลัมโบ วัดกัลณียา วิหารกลางนา้ วัดคงคาราม ช้ อปปิ้ งศู นย์ การค้าODEL
07.00 น.
12.00 น.

19.30 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 9) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งโคลัมโบ ชมวิวทิวทัศน์ของ
ประเทศศรี ลงั การะหว่างเดินทาง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 10) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดกัลณียา ชมมหาวิหาร
และเคยเป็ นวัดที่พระพุทธเจ้ าเสด็จมาด้ วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม
และพระพุทธรูปที่นามาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้ นาท่านชม วิหารกลางน ้า ซึง่ รอบๆวิหารมี
พระพุทธรูปมากมายที่นามาจากประเทศไทย จากนันน
้ าท่านชม วัดคงคาราม อันเป็ นที่สงั ฆกรรม ชม
รูปปั น้ สลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรี ลงั กา จากนันน
้ า
ท่านช้ อปปิ ง้ สินพื ้นเมืองที่ศนุ ย์การค้ าและซื ้อชาชันดี
้ ใน ศูนย์ การค้ าODEL กันตามสบาย
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 11) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินดารานายเก

วันทีห่ ้ า : สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
01.15 น.
06.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบิน UL402
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

• อัตราค่ าบริการ (รวมค่ าวีซ่าแล้ ว)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 34,959.-บาท
ท่านละ 34,959.-บาท
ท่านละ 32,959.-บาท
ท่านละ 4,900.-บาท
• ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 459.-บาท
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 15 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ ทกุ วัน (มีไกด์เดินทางจากกรุงเทพฯตลอดการเดินทาง)
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3-4 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ า
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว จานวน 3 คืน
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
4.ค่ารถบัสท้ องถิ่นปรับอากาศนาเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ
5.ค่าธรรมเนียมการเข้ าชมสถานที่ทกุ แห่งตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
7.ค่าวีซา่ ประเทศศรี ลงั กา
8.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
: ค่าน ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
: ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถศรี ลงั กา (20 ดอลล่า)
: ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย
• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทาการจอง) พร้ อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ ต+ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ ครับ)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ

• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจความควบคุมของ
บริษัทฯ
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
• เพิ่มเติมเล็กน้ อยก่ อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์ เที่ยวศรี ลงั กา ไกด์ใช้ ภาษาอังกฤษครับ แต่เรามีไกด์ภาษาไทยนาเที่ยวตลอดรายการ
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้ เลย ไม่มีข้อบังคับมากมาย แต่เวลาเข้ า
วัดแนะนาให้ แต่งตัวแบบเรี ยบร้ อย กางเกงขายาวดีที่สดุ
3.ที่พกั : โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาวครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น ้าอุน่ พร้ อมสิ่งอานวยสะดวกครบ
4.การใช้ จา่ ยและการช้ อปปิ ง้ แนะนาให้ เอาดอลล่าร์ แล้ วไปแลกเงินรูปีที่สนามบินโคลัมโบครับ
5.ทริ ปเป็ นทัวร์ กึ่งตามรอยพระพุทธศาสนา ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมนะครับ

