กําหนดการเดินทาง วันที่
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วันแรก
16.30 น.
19.00 น.
20.45 น.

วันทีส่ อง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

16.30 น.

18.00 น.
20.00 น.

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกมั โบ
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ “F” สายการบิน
SRI LANKAN AIRLINE’s โดยมีเจ้ าหน้ าทีฯ่ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
เหินฟ้าสู่ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา โดยเทีย่ วบินที่ UL 887
ถึง ท่ าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลงั กา (เวลาช้ากว่าประเทศ
ไทย 1.30 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองนิกมั โบ ซึ่งอยูห่ ่างจาก
สนามบินประมาณ 16 กิโลเมตร นิกมั โบเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงบันลือโลก อยูร่ ิ มฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่ง
ทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ ชายหาดยาว ขาวสะอาดบริ สุทธิ์ คลื่นจากท้องทะเล พลิ้วระลอกซัดซาดไม่ขาดเสี ยง
นําเข้ าทีพ่ กั ณ GOLDI SANDS HOTEL หรือเทียบเท่ า
นิกมั โบ – เมืองแคนดี้ – UPPER LAKE – วัดพระเขีย้ วแก้ ว – โคลอมโบ – วัดกัลยาณี – นิกมั โบ
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (Kandy) ซึงตั้งอยูบ่ นยอดเขา สู งเหนือระดับนํ้าทะเลถึง 500 เมตร เป็ นเมือง
มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรี ลงั กา เมืองแคนดี้ เดิมเรี ยกว่า ‘ศิริวฒั นานคร’ หรื อ ‘สิ งหขันธนคร’ ชาวเมืองสิ งหล
เรี ยก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรื อภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมือง ขันธะ จึงออกสําเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรื อ แคนดี้
นัน่ เอง จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ ยอดเขา UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบ และตัวเมืองแคนดี้อนั
สวยงามอยูเ่ บื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่า, มหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็ นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่
และมีชื่อเสี ยงที่สุดใน ศรี ลงั กาตั้งอยูน่ อกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยูใ่ นบริ เวณเนินเขาเตี้ย ๆ มีดอกไม้
และไม้ยนื ต้นเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรี ยนภาษาบาลีในระดับปริ ญญาเอกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปยัง วัดดาลาดา มาลิกาวา หรือวัดพระเขีย้ วแก้ ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขีย้ วแก้ ว (The Sacred
Tooth Relic of the Buddha) (พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระทันตธาตุองค์น้ ีเป็ นพระทันตธาตุเบื้องซ้าย
บนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อญั เชิญจากจิตกาธาร (เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้า
พรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี
เรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั ... ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านเดินทางกลับสู่ กรุงโคลอมโบ...
นําท่านสักการะสถานที่สาํ คัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณี ถือเป็ นวัดประจําเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพ
อย่างสู งสุ ด เป็ นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปี ที่แล้ว โดยกษัตริ ย ์ YATALATISSA ซึ่งอยูใ่ นยุคเดียวกับ
อาณาจักรโพลอนนารุ วะ มีพ้นื ที่ 100 ไร่ เป็ นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้น ภาพ
แกะสลัก เป็ นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้ น ทีแ่ ยกหน่ อมาจากต้ นพระศรีมหาโพธิ์ทเี่ มืองอนุราธปุ
ระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รู ปพระภิกษุเขมร 8 รู ป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสี มา (อุโบสถ
นํ้า) กลางแม่น้ าํ กัลยาณี
จากนั้นให้ท่านได้แวะช้อปปิ้ งสิ นค้าขึ้นชื่อของประเทศศรี ลงั กา “ชาซีลอน” (CEYLON TEA) ที่คนทัว่ โลกนิยม
ดื่ม และ “เครื่องเซรามิกนอริตาเก้” ชั้นดีที่ข้ ึนชื่อไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําเข้ าทีพ่ กั ณ GOLDI SANDS HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันทีส่ าม
05.30 น.
07.30 น.
08.25

นิกมั โบ – โคลัมโบ – มัลดีฟส์ – เข้ าสู่ ทพี่ กั – พักผ่ อนตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหินฟ้าสู่ เกาะมัลดีฟส์ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ UL 101
ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) เกาะมัลดีฟส์
นําท่านเดินทางโดยเรื อเร็ ว Speed Boat ไปยังรี สอร์ทที่ท่านได้เลือกไว้
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามของเกาะมัลดีฟส์
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกใช้บริ การทัวร์ต่างๆ ของทางรี สอร์ทได้ เช่น ดํานํ้าชม
ปะการัง, พายเรื อแคนนู, บานาน่าโบ๊ต ฯลฯ (ค่ าใช้ จ่ายไม่ รวมในแพ็คเก็จ)
บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
ราตรี สวัสดิ์ นอนหลับฝันดี มีความสุ ขกับบรรยากาศ และความทรงจําอันแสนประทับใจ
มัลดีฟส์ – เกาะมาเลย์ – มัสยิด Huskuru Miskiiy – ตลาดปลาสด – สนามบินมาเลย์ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลวง “มาเลย์ ” เมืองหลวงของเกาะมัลดีฟส์...
นําท่านชม มัสยิด “Huskuru Miskiiy” หรื อมัสยิดวันศุกร์ เป็ นหนึ่งในสิ่ งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์ สร้าง
ขึ้นในสมัยคริ สศตวรรษที่ 17 โดยสุ ลต่าน Ibrahim Iskandhar ในปี ค.ศ. 1656 อาคารแห่งนี้ สร้างโดยใช้ปะการังมา
สลักเป็ นลวดลายต่างๆ ใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่สาํ คัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า400 ปี จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมัลดีฟส์ ท่านสามารถเลือกซื้อปลาทูน่าสดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้และ
ใกล้กบั ตลาดแห่งนี้ยงั มีตลาดสด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง,ผัก,ผลไม้ ได้อีกด้วย
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงโคลอมโบ โดยเทีย่ วบินที่ UL 104
เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลีย่ นเครื่อง)
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ UL 886
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เทีย่ ง

เย็น
วันทีส่ ี่
เช้ า
เทีย่ ง
16.00 น.

20.25 น.
22.20 น.
01.25 น.
06.25 น.

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็ก ไม่ มีตยี ง

พักเดีย่ ว

10-14, 24-28 มิ.ย. 54
29 ก.ค.-2 ส.ค. / 26-30 ส.ค. / 16-20 ก.ย. 54

35,999

35,999

34,999

7,000

14-18 ก.ค. / 11-15 ส.ค. 54

37,999

37,999

36,999

8,000
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ที่ระบุไว้ในรายการ / ค่ายานพาหนะ
และค่าธรรม เนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินศรี ลงั กาและธรรมเนียมต่างๆ ที่ทางสาย
การบินเรี ยกเก็บ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ค่าเอกสารของคนต่างด้าว / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าถ่ายรู ป/ถ่าย
วีดีโอ ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ / ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% (กรณี ออกใบกํากับภาษี) / ค่านํ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม / ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ และผูช้ ่วย วันละ 2 USD
ต่อท่าน / ค่าทิปบริ กรยกกระเป๋ าของทุกโรงแรม
การสํ ารองทีน่ ั่ง ชําระเงินสด กรุ ณาชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยชําระผ่านธนาคารเข้าบัญชี หรื อให้เจ้าหน้าที่ไปรับ และแฟกซ์รายชื่อ
ผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับและโปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์ แฟกซ์ 0 2748 6246-7
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ /
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีทมี่ ผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน / ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การ
คืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
เงือ่ นไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับ
สายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ /
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ / ยกเลิก
ก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
เงือ่ นไขและความรับผิดชอบ บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบ
ต่อความเสี ยหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ

BKK Tel : 027486245(auto) Fax : 027486246-7
Twitter : www.twitter.com/eTravelWay
Facebook : www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 027486248

email : tour.bkk@etravelway.com
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