
 

 

SRI LANKA – HÒN NGỌC 

ẤN ĐỘ DƯƠNG 

 Thời gian: 7 ngày 6 đêm

 Khởi hành: 

 Phương tiện: Máy bay

  

 

  

 

 

 

Sri Lanka (Tích Lan) là một trong số ít những nơi trên thế giới mà du khách có thể tìm thấy một 

sự kết hợp đặc biệt của sự đa dạng di sản văn hóa, con người, cuộc sống hoang dã, phiêu lưu, và 

kinh nghiệm tâm linh. Với diện tích chỉ khoảng 1/5 lãnh thổ nước ta nhưng Sri Lanka có đến 8 Di 

sản thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây từng là trung tâm văn hóa và tôn giáo thời cổ, đặt 

biệt là Phật giáo. Hòn đảo huyền diệu này đã được biết đến như Hòn ngọc Ấn Độ Dương, giọt lệ 

Tích Lan, xứ thuần Phật. 

Quý khách có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, HDV Go World 

Travel hướng dẫn làm thủ tục check in đi Sri Lanka (chuyến bay quá 

cảnh ở Kuala Lumpur). Đến sân bay Colombo, Hướng dẫn viên và xe 

đưa quý khách đến Negombo nhận phòng nghỉ ngơi.  

Chuyến bay: 

AK 523 SGN – KUL 16:10  –  19:15 

AK 47   KUL – CMB 21:10 – 22:00 

NGÀY 01 : TP HỒ CHÍ MINH – COLOMBO – NEGOMBO                       (ĂN TRÊN MÁY BAY)                                                          



 

 

NGÀY 02 : NEGOMBO – ANURADHAPURA                                         (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

Sau bữa ăn sáng. Đoàn khởi hành đi tham quan: 

➢ Negombo - là một làng chài nổi tiếng Bắc của Colombo, với 

một hệ thống kênh đào do người Hà Lan xây dựng. Đây là nơi 

ngư dân gặp gỡ trao đổi sản vật trên những chiếc thuyền màu 

sắc của họ. Du khách có thể tham gia các tour tham quan trên 

biển hoặc kênh đào bằng thuyền. Từ tháng 11 đến tháng 4 

hàng năm, ngôi làng cổ kính này trở nên náo nhiệt hơn với các 

thiết bị lặn và đường phố ở hai bên của các Khách sạn được tô 

điểm với cửa hàng lưu niệm, nhà hàng.  

➢ Cố đô Anuradhapura - thành phố được xây dựng từ thế kỷ 

thứ 5 trước công nguyên với  nhiều di tích cổ xưa đặc biệt là các 

di sản văn hoá Thế Giới như: 

✓ Đền đá Isurumuniya nổi tiếng với nhiều tranh vẽ và chạm 

khắc Phật trên đá được xây dựng bởi vua Devanampiya Tissa. 

✓ Cây Bồ Đề (Sri Maha Bodi) linh thiêng được trồng cách 

đây 2.200 năm, và được lấy giống từ cây Bồ Đề nơi Đức Phật Thích 

Ca thành đạo tại Ấn Độ.  

✓ Cung điện Brazen Palace được xây dựng từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên để làm nơi 

yên nghỉ của các nhà sư. Hiện nay, chỉ còn lại 1.600 cột đá vốn là nền của một kiến trúc chín tầng 

với 9.000 phòng, mái của cung điện được lợp bằng đồng, do đó có tên là Cung điện Đồng.  

✓ Đồi Mihintale (Hill of Mahinda), cái nôi của Phật giáo Sri Lanka. Theo truyền thuyết, con 

trai của Hoàng đế A Dục của Ấn Độ đã đến Sri Lanka vào ngày trăng tròn của tháng Poson (tháng 

Sáu) và gặp Vua Devanampiyatissa và rao giảng giáo lý cho vua và người dân của mình. Đồi 

Mihinatale từ đó đã trở thành điểm linh thiêng của các tín đồ Phật giáo Sri Lanka. Tham quan, 

Mihintale, du khách sẽ trải qua 1.840 bậc thang để lên tới đỉnh, tại đây du khách có thể thưởng 

ngoạn cảnh quang thiên nhiên hùng vĩ.  

  Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Quý khách nghỉ đêm tại Anuradhapura. 

NGÀY 03 : ANURADHAPURA – DAMBULLA – KANDY                       (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI)                                   

Sau bữa ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham quan: 

➢ Pháo đài đá Sigiriya, còn được gọi là Lion Rock hay Pháo Đài 

Trên Không (Fortress in the sky), được xây dựng trên một tảng 

đá rất lớn trong thế kỷ thứ 5 bởi vua Kashyapa. Sau khi tham 

quan và chụp ảnh bên ngoài Lion Rock du khách có thể leo lên 

các bậc thang để lên đến đỉnh của pháo đài với độ cao hơn 200 

mét so với khu vực xung quanh. Du khách sẽ tham quan 

thưởng ngoạn các bức bích hoạ tiên nữ được vẽ bằng chất màu 

lấy từ đất. Tuy nhiên việc leo lên các bậc thang sẽ khá vất vả 

và thời gian tham quan sẽ mất khoản 1,5 đến 2 giờ. 



 

 

➢ Chùa Đá Dambulla (Dambulla Rock Temple) xây dựng từ 

thế kỷ thứ 1 trước công nguyên, là quần thể những đền đá lớn 

nhất và bảo tồn tốt nhất ở Sri Lanka, chùa cao 160 m so với 

khu vực xung quanh với hơn 80 hang động. Đây là điểm tham 

quan tuyệt vời cho bất cứ ai yêu nghệ thuật, đặc biệt là năm 

hang động chứa các bức tượng và tranh liên quan đến cuộc đời 

của đức Phật rộng 2.000 m2 và rất hoành tráng.  

Đoàn dùng cơm trưa tại Dambulla sau đó khởi hành về Kandy, dọc 

đường tham quan: 

➢ Vườn gia vị (Spice Garden) bao gồm rất nhiều hương liệu 

và gia vị nổi tiếng tại Sri Lanka. Quý khách sẽ được tìm hiểu 

về sẽ tìm hiểu về cây đinh hương, quế, bạch đậu khấu, hạt nhục đậu khấu, cây chùy và hạt 

tiêu, và nhiều gia vị thú vị khác như sôcôla, vani, tất nhiên tất cả đều nguyên chất. 

Đến Kandy, đoàn tham quan: 

➢ Chùa Răng Phật - ngôi chùa nằm trong khu phức hợp cung điện hoàng gia, nơi lưu giữ Xá 

Lợi răng của Đức Phật. Từ xa xưa, Xá Lợi đã đóng một vai trò quan trọng trong nền chính trị  

bởi vì người dân tin rằng bất cứ ai nắm giữ Xá Lợi đều được lựa chọn để cai quản đất nước. 

➢ Xem chương trình biểu diển văn hóa truyền thống của Sri Lanka. 

Đoàn dùng bữa tối và nghỉ đêm tại Kandy.  

NGÀY 04 : KANDY – NUWARA ELIYA                                                (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

 Sau bữa ăn sáng, đoàn khởi hành đi Nuwara Eliya, nơi được mệnh 

danh là "Thành phố ánh sáng". Dọc đường đoàn sẽ tham quan: 

➢ Vườn thực vật Royal Botanical Gardens: là khu vườn thực 

vật nổi tiếng tại Sri Lanka và là một trong những khu vườn 

điển hình nhất Châu Á. 

➢ Thác nước Ramboda 109m, xếp thứ 11 ở Sri Lanka và  thứ 

729 trên Thế giới về chiều cao. 

➢ Vườn trà: Sri Lanka là một quốc gia nổi tiếng về trà, đặc biệt 

là trà đen. Hơn một triệu người Sri Lanka gián tiếp hoặc trực 

tiếp làm việc trong lĩnh vực này. Các vườn trà của Sri Lanka 

luôn xanh mướt và là điều không thể bỏ qua khi tham quan 

đất nước này. 

Đoàn dùng bữa tối và nghỉ đêm tại Nuwara Eliya.  

NGÀY 05 :  NUWARA ELIYA – GALLE                                                  (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

 Sau bữa ăn sáng, đoàn khởi hành đi Galle, thành phố ven biển phía Nam Sri Lanka là một trong 

những thành phố cổ còn lại hiện nay ở đất nước này. Nơi đây không nổi tiếng với bờ biển dài mà bởi 

những tòa thành lâu đời nằm trong danh sách Di sản văn hóa Thế giới.  



 

 

➢ Tham quan Galle Fort ở vịnh Galle trên bờ biển phía tây nam 

của Sri Lanka, được xây dựng đầu tiên năm 1588 của Bồ Đào 

Nha, sau đó được mở rộng bởi người Hà Lan trong thế kỷ 17 từ 

năm 1649 trở đi.  

➢ Ngắm cảnh câu cá trên cà kheo truyền thống của Sri 

Lanka, trong ánh nắng chiều tà lúc hoàng hôn, hình ảnh 

những người câu cá trên chiếc cà kheo mong manh trước biển cả không chỉ là biểu tượng của 

nền công nghiệp của Sri Lanka hơn 50 năm về trước, mà nó còn là một cách để kiếm sống 

theo kiểu cha truyền con nối. 

  Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương và nghỉ đêm tại Galle. 

NGÀY 06 : GALLE – COLOMBO – KUALA LUMPUR                           (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

Sau khi dùng bữa sáng, đoàn khởi hành về Colombo – thủ đô và là 

thành phố lớn nhất của Sri Lanka. Đến Colombo, đoàn tham quan: 

➢ Chùa Kelaniya Raja Maha Vihara, nơi được người dân Sri 

Lanka tin rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dừng chân 

thuyết pháp. 

➢ Tự do mua sắm và dạo chơi thành phố Colombo. 

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó, xe đưa đoàn di chuyển ra sân bay làm thủ tục 

chuyến bay về Việt Nam. 

 Chuyến bay: 

AK 46   CMB – KUL 23:00 – 05:10 +1  

AK 520 KUL – SGN 07:50 – 08:55 

NGÀY 07 : COLOMBO – TP HỒ CHÍ MINH                                                    (ĂN BỮA SÁNG) 

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành ra sân bay về Việt Nam. Chiều tối, đoàn về Tp. Hồ Chí Minh, kết 

thúc chuyến đi, chia tay và chào tạm biệt. 

 (Do điều kiện thực tế tham quan, thứ tự có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm 

tham quan trong chương trìnhh) 

 

NGÀY KHỞI HÀNH 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

NGƯỜI LỚN TỪ 2T – DƯỚI 10T DƯỚI 2T 

Tháng 2: 10, 20  

35.900.000 

 

32.310.000 

 

12.565.000 Tháng 3: 10, 20 

Note: Giá tour có thể áp dụng cho đoàn riêng từ 5 khách trở lên. 

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ TOUR 

▪ Đặt cọc 20.000.000 VNĐ khi đăng ký tour và thanh toán hết số tiền tour còn lại trước 

07 ngày so với ngày khởi hành. 



 

 

▪ Đăng ký và nộp hồ sơ trước ngày khởi hành tối thiểu 10 ngày. 

▪ Nếu khách hoãn, hủy hoặc thay đổi tour phải thông báo qua email, fax cho công ty và 

phải được Go World Travel xác nhận. 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vận 

chuyển 

Vé máy bay khứ hồi chặng quốc tế 

Thuế sân bay quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + Thuế an ninh (có thể 

thay đổi tùy theo tình hình xăng dầu thế giới) 

Các chi phí vận chuyển 

 Lưu trú Khách sạn/ Resort tiêu chuẩn 3 – 4* 

  Ăn uống Ăn các bữa theo chương trình 

  HDV HDV tiếng Việt theo suốt hành trình. 

HDV viên địa phương tại Sri Lanka. 

  Bảo hiểm Bảo hiểm tai nạn du lịch trọn tour mức đền bù tối đa 1.000.000.000 VNĐ/vụ. 

Đối với khách hàng hơn 70 tuổi, gia đình và Quý khách phải cam kết đảm bảo 

tình trạng sức khoẻ với công ty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ 

sự cố nào xảy ra trên tour, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm. 

 Tham quan Phí tham quan, phí môi trường tại các điểm tham quan theo chương trình 

  Quà tặng Nón, nametag hành lý 

  Visa Visa nhập cảnh Sri Lanka 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng 

  Hành lý quá cước qui định, xe vận chuyển ngoài chương trình. 

  Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn. 

  Các chi phí cá nhân khác như: Điện thoại, giặt ủi, mua sắm, nước uống,… 

  Visa tái nhập vào Việt Nam: 60 USD/khách (dành cho khách mang hộ chiếu quốc tịch nước 

ngoài không được miễn visa khi nhập cảnh vào Việt Nam) 

  Tiền bồi dưỡng cho HDV và tài xế : 7 USD/hành khách 

  Phụ thu phòng đơn: 6.000.000 VNĐ/khách (Trường hợp quý khách đi một mình và không 

ghép được với khách khác trong đoàn) 

 

 



 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR  

(các ngày trên tính theo ngày làm việc) 

 Sau khi đăng kí tour 100% tiền cọc tour 

 Trước ngày đi 15 ngày khởi hành 70% giá tour + phí visa (nếu có) 

  Trước ngày đi 08 - 15 ngày ngày khởi hành 90% giá tour + phí visa (nếu có) 

 Trước ngày đi 07 ngày khởi hành 100% giá tour 

 

LƯU Ý 

• Hộ chiếu quy định phải còn thời hạn trên 06 tháng, thông tin trong hộ chiếu phải chính xác 

(tên, ngày, tháng, năm sinh...) và đảm bảo đầy đủ số trang, không rách rời, chấp vá, tẩy xóa, có 

vết bẩn hoặc các vấn đề khác,... có liên quan đến phía an ninh và Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh 

làm ảnh hưởng đến việc xuất nhập của quý khách thì Go World Travel hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm và không hoàn tiền các dịch vụ đã đặt. 

• Đối với Việt Kiều, bắt buộc phải sử dụng hộ chiếu của quốc gia mình đang định cư, có nghĩa 

là phải có hộ chiếu hoặc phải sử dụng hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn trên 06 tháng, không chấp 

nhận thẻ xanh hay travel document, hoặc giây tờ khác,... để đăng ký tour làm ảnh hưởng đến việc 

xuất nhập của quý khách thì Go World Travel hoàn toàn không chịu trách nhiệm và không hoàn 

tiền các dịch vụ đã đặt. 

• Trong trường hợp Quý khách bị từ chối xuất nhập cảnh, trách nhiệm không thuộc về Go 

World Travel, không hoàn tiền tour. 

• Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc lịch bay của hãng hàng không và tình hình khách sạn. 

Trong những trường hợp bất khả kháng như khủng bố, bạo động, thiên tai hoặc sự thay đổi lịch 

trình của các phương tiện vận tải công cộng (máy bay, tàu hỏa,...) thì Go World Travel giữ quyền 

thay đổi lộ trình hoặc hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách 

nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

• Các điểm tham quan có thể thay đổi thứ tự cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ điểm tham quan cho Quý Khách. Không hoàn tiền các dịch vụ đã đặt (dù không sử 

dụng). 

• Do lịch trình của hãng hàng không, công ty sẽ thông báo đến quý khách trước 15 ngày nếu 

có bất kỳ sự thay đổi nào về ngày khởi hành. 


