
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 23 ต.ค. 2020 18:15

ทัวร์ศรลัีงกา อนรุาธปรุะ ดัมบลูล่า แคนดี้  4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ (สุวรรณภูมิ - โคลอมโบ) // พิเศษ!! บรกิารรถตู้
พร้อมไกด์นำทัวร์ส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) สามารถเดินทางต้ังแต่ 2 ท่านได้

กราบใหว้ส่ิงศักดิ์ สิทธิ์

ต้นพระศรมีหาโพธ ิ์
พระเขี้ ยวแก้ว
วัดกัลยานี
มิหนิตเล



เจดีย์ถูปาราม 

ตื่นตามรดกโลก

ถ้ำดัมบูลล่า 
สิกิรยิา

พักผ่อนช้อปสบาย

ชมระบำพื้ นเมือง 
ช้อปป้ิงสินค้าท่ีระลึก

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2      คน 17,000

เดินทาง   3 - 4   คน 16,500

เดินทาง   5 - 6   คน 15,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ - อนรุาธปุระ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bandaranaike+International+Airport,+Canada+Frien
dship+Rd,+Katunayake,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@7.0535286,79.8128742,12z/da
ta=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae2efb735f22d5d:0x6ebd702103828b37!2m2!1d
79.8842521!2d7.1801552!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d
79.861243!2d6.9270786?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Bandaranaike+International+Airport,+Canada+Friendship+Rd,+Katunayake,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@7.0535286,79.8128742,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae2efb735f22d5d:0x6ebd702103828b37!2m2!1d79.8842521!2d7.1801552!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

07:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์  Roll - W
สายการบินศรลัีงกัน แอร์ไลน์
09:10   เหนิฟ้าสู่กรงุโคลอมโบ เท่ียวบินท่ี UL 403
11:00   เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike
ประเทศศรลัีงกา ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อยังอนรุาธปุระ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 - 4
ชั่วโมง
เม่ือเดินทางถึงเมืองอนรุาธปุระนำชมตลาดเมืองหลวงเก่าก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก และ
ทานอาหารเย็น

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชมธรรมชาติสองข้างทางระหว่างเดินทางสู่เมืองหลวงแหง่แรกอนรุาธปุระ
ตลาดเมืองอนรุาธปุระ

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Miridiya Lake Resort  หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ - อนรุาธปุระ

วันท่ี 2
อนรุาธปุระ - มิหินตะเล - อนรุาธปุระ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Kelaniya+Raja+Maha+Viharay
a,+Peliyagoda,+Sri+Lanka/@6.9439859,79.8735377,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!
1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1
m1!1s0x3ae258281edd1365:0xa6dfa23ff2e37d44!2m2!1d79.9188459!2d6.9517463?hl=en

https://miridiya-lake-resort-anuradhapura-sri-lanka-en.ww.lk/index.html
https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Kelaniya+Raja+Maha+Viharaya,+Peliyagoda,+Sri+Lanka/@6.9439859,79.8735377,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3ae258281edd1365:0xa6dfa23ff2e37d44!2m2!1d79.9188459!2d6.9517463?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางสู่มิหนิตะล
ชมสถานท่ีท่ีพระมหนิทร์มาศรลัีงกาคร้ังแรกและสักการะพระจดีย์ท่ีบรรจุพระอัฐธิา
ตุ  
เดินทางสู่เมืองอนรุาธปุระ เพื่อสักการะต้นพระศรมีหาโพธ ิ์
และสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ เช่น วัดอิสุรมุุณยิะ สัตตปราสาท สุวรรณมาลิกะเจดีย์

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

มหินตเล  คือภูเขาท่ีพระมหนิทร์เถระได้เสด็จมาพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ
กษัตรย์ิลังกาในสมัยน้ัน
และเป็นผู้ นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพรใ่นเกาะลังกาเป็นคร้ังแรก
วัดอิสุร ุมุณิยะ Isurumuniya Vihara เชื่อกันว่าพระมหนิทร์
ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยได้มาจำพรรษาแรกท่ีวัดแหง่นี้  
ต้นพระศรีมหาโพธิ์   ท่ีพระนางสังฆมิตตาได้อัญเชิญกิ่งพระศรมีหาโพธ ิ์พุทธคยา
ปลูกข้ึนเมือ 2,250 ปีก่อน นับเป็นต้นไม้แหง่ประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
พระมหาเจดีย์ร ุวันเวลิสยา หรอื เจดีย์สุวรรณมาลิก พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่
ปูด้วยก้อนหนิภูเขาโดยใช้ช้างลากหนิเหล่าน้ันมา เพราะฉะน้ันเราจะเหน็การสร้างช้
างล้อมไว้เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กับช้างท่ีได้ช่วยในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้
เจดีย์ถูปาราม  พระเจดีย์ศักดิ์ สิทธ ิ์ ท่ีสำคัญท่ีสุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรลัีงกา 
เจดีย์อภัยคีร ี  อยู่ภายในบรเิวณวัดอภัยคีรวิีหาร เป็นหนึง่ในสถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์
ของพระพุทธศาสนานกิายมหายาน 
สระแฝด Kuttam Pokuna หนึง่ในตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของสถานท่ีอาบน้ำ หรอื
สระว่ายน้ำในสมัยโบราณของประเทศศรลัีงกา 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Miridiya Lake Resort  หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
อนรุาธปุระ - มิหินตะเล - อนรุาธปุระ

https://miridiya-lake-resort-anuradhapura-sri-lanka-en.ww.lk/index.html


วันท่ี 3
อนรุาธปุระ - ดัมบูลล่า - แคนดี้

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Anuradhapura,+Sri+Lanka/@7.
6238315,79.5717435,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x
320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc1
11fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางจากเมืองอนรุาธปุระ สู่ถ้ำบูลล่า
เพื่อชมวัดท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 
หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่เมืองแคนดี้  ระหว่างทางแวะชมสวนสมุนไพร
ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก ก่อนชมระบำแคนดี้  และสักการะพระเขี้ ยวแก้ว 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดถ้ำดัมบูลล่า  เป็นวัดท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
 ชมวิหารศิลาภายในถ้ำซึ่งมีถ้ำท้ังหมด 5 ถ้ำ ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน
โดยมีพระพุทธรปูประดิษฐาน 153 องค์
ประกอบด้วย 5 ถ้ำ มีชื่อดังนี้   ถ้ำเทวราชา   ถ้ำมหาราชา  ถ้ำมหาอลุวิหาร
 ถ้ำภัคชิมา  ถ้ำเทวานะอลุต
สวนสมุนไพร New Paradise Spice
Garden ซึ่งเขาปลูกสมุนไพรนานาชนดิไว้โชว์นักท่องเท่ียว อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว
ชา กาแฟ ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ ขิง ต้นวนลิา ซินมิอนและอีกมากมาย
มีผู้ เชี่ยวชาญนำชม บรรยายให้ความรู้  
ระบำแคนดี้  ระบำพื้ นเมืองของชาวศรลัีงกา 
นมัสการพระเข้ียวแก้ว The Sacred Tooth Relic of the
Buddha พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระทันตธาตุองค์นี้ เป็นพระทันตธาตุเบ้ืองซ้ายล่างของพระพุทธองค์

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 

https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Anuradhapura,+Sri+Lanka/@7.6238315,79.5717435,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc111fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518?hl=en


ท่ีพัก Hotel Suisse หรือ เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
อนรุาธปุระ - ดัมบูลล่า - แคนดี้

วันท่ี 4
แคนดี้  - Gem Museum - ศูนย์ผ้าบาติค - สนามบินโคลอมโบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kandy,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@7.108657
9,79.9673529,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3
818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2
e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

ชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองแคนดี้  เช่น จุดชมวิวเมืองแคนดี้  ศูนย์ผ้าบาติค
โรงงานผลิตชา 
เดินทางเข้าสู่กรงุโคลอมโบ หากมีเวลานำท่านชมวัดกัลยาน ีวัดคงคาราม
ก่อนทานอาหารเย็น แล้วเดินทางสู่สนามบิน 
21:00   สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:15   เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรลัีงกัน
แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี UL 402
06:15   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

http://www.hotelsuisse.lk/
https://miridiya-lake-resort-anuradhapura-sri-lanka-en.ww.lk/index.html
https://www.google.co.th/maps/dir/Kandy,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@7.1086579,79.9673529,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว

จุดชมวิวเมืองแคนดี้  เป็นจุดท่ีอยู่บนยอดเขาสามารถมองเหน็เมืองแคนดี้ แบบ 270 องศา
Gem Museum  โรงงานผลิตอัญมณชีื่อดังของเมืองแคนดี้
 ท่านจะได้ชมสารคดีถึงท่ีมาของโรงงานและวิธกีารขุดหาอัญมณี
พรัอมเจ้าหน้าท่ีนำชม และท้ายสุดชิญทุกท่านช้อปสินค้าตามอัธยาศัย
ศูนย์สินค้าผ้าบาติค  ท่ีนีเ่ป็นศูนย์จำหนา่ยเส้์อผ้า มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย
อิสระเต็มท่ีกับการช้อป 
วัดกัลณียา Kelaniya
Temple ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเม่ือ
2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีสวยงานละพระพุทธรปูท่ีนำมาจากประเทศไทย
วัดคงคาราม  Gangarama Temple ซึ่งเป็นวัดของนกิายสยามวงศ์
มีพระประธานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา 
อิสระช้อปป้งท่ี Odel  ซึ่งเปรยีบเหมือนส่วนหนึง่ของเมืองโคลอมโบ
มีการเปรยีบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปท่ี Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 4
แคนดี้  - Gem Museum - ศูนย์ผ้าบาติค - สนามบินโคลอมโบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ  (VAN) 
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด



ราคาน้ีไมร่วม

ค่าทำวีซ่า  ช่วงนี้ ยกเว้น
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
กล้องวิดีโอและใบอนญุาต
ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนอืจากในรายการ (เช่น ค่าเครือ่งดื่ม และ ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/sri-lanka/627

https://www.atsiamtour.com/sri-lanka/627
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