 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 23 ต.ค. 2020 18:15

ทัวร์ศรลี ั งกา อนรุ าธปรุ ะ ดัมบลู ลา่ แคนดี้ 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ (สวุ รรณภมู ิ - โคลอมโบ) // พิเศษ!! บรกิ ารรถต้ ู
พร้อมไกด์นำทัวร์ส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) สามารถเดินทางตั้ งแต่ 2 ทา่ นได้
กราบใหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ
พระเขี้ยวแก้ว
วัดกัลยานี
มิหนิ ตเล

เจดีย์ถูปาราม
ตื่นตามรดกโลก

ถ้ำดัมบูลลา่
สิกิรยิ า
พักผ่อนช้อปสบาย

ชมระบำพื้นเมือง
ช้อปป้ ิงสินค้าที่ระลึก




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 4 คน
เดินทาง 5 - 6 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

17,000
16,500
15,500
3,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ - อนรุ าธปุระ
แผนที่

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

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ - อนรุ าธปุระ
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

07:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบินศรลี ั งกัน แอร์ไลน์
09:10 เหนิ ฟ้ าสกู่ รงุ โคลอมโบ เที่ยวบินที่ UL 403
11:00 เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike
ประเทศศรลี ั งกา ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อยังอนรุ าธปุระ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 - 4
ชั่วโมง
เมื่อเดินทางถึงเมืองอนรุ าธปุระนำชมตลาดเมืองหลวงเกา่ กอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก และ
ทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

ชมธรรมชาติสองข้างทางระหวา่ งเดินทางสู่เมืองหลวงแหง่ แรกอนรุ าธปุระ
ตลาดเมืองอนรุ าธปุระ
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Miridiya Lake Resort หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 2

อนรุ าธปุระ - มิหินตะเล - อนรุ าธปุระ
แผนที่

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

วันที่ 2

อนรุ าธปุระ - มิหินตะเล - อนรุ าธปุระ
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสมู่ ิหนิ ตะล
ชมสถานที่ที่พระมหนิ ทร์มาศรลี ั งกาครั้ งแรกและสักการะพระจดีย์ที่บรรจพุ ระอัฐธิ า
ตุ
เดินทางสเู่ มืองอนรุ าธปรุ ะ เพื่อสักการะต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ
และสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่นๆ เชน่ วัดอิสรุ มุ ณุ ยิ ะ สัตตปราสาท สวุ รรณมาลิกะเจดีย์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

คือภเู ขาที่พระมหนิ ทร์เถระได้เสด็จมาพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ
กษัตรยิ ์ ลังกาในสมัยนั้ น
และเป็นผ้ นู ำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพรใ่ นเกาะลังกาเป็นครั้ งแรก
วัดอิสุร ุมุณิยะ Isurumuniya Vihara เชื่อกันวา่ พระมหนิ ทร์
ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยได้มาจำพรรษาแรกที่วัดแหง่ นี้
ิ ุทธคยา
ต้นพระศร ีมหาโพธิ์ ที่พระนางสังฆมิตตาได้อัญเชิญกิ่งพระศรมี หาโพธ์ พ
ปลกู ขึ้นเมือ 2,250 ปีกอ่ น นับเป็นต้นไม้แหง่ ประวัติศาสตร์ที่เกา่ แกท่ ี่สดุ ในโลก
พระมหาเจดีย์ร วุ ั นเวลิสยา หรอื เจดีย์สวุ รรณมาลิก พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่
ปูด้วยก้อนหนิ ภูเขาโดยใช้ช้างลากหนิ เหลา่ นั้ นมา เพราะฉะนั้ นเราจะเหน็ การสร้างช้
างล้อมไว้เพื่อเป็นอนสุ รณ์ให้กับช้างที่ได้ชว่ ยในการกอ่ สร้างพระมหาเจดีย์นี้
เจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์ศักด์ สิ ิทธ์ ทิ ี่สำคัญที่สดุ เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรลี ั งกา
เจดีย์อภัยคีร ี อยู่ภายในบรเิ วณวัดอภัยคีรวี ิหาร เป็นหนึง่ ในสถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ ิ
ของพระพทุ ธศาสนานกิ ายมหายาน
สระแฝด Kuttam Pokuna หนึง่ ในตัวอยา่ งที่ดีที่สดุ ของสถานที่อาบน้ำ หรอื
สระวา่ ยน้ำในสมัยโบราณของประเทศศรลี ั งกา
มหินตเล

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Miridiya Lake Resort หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 3

อนรุ าธปุระ - ดัมบูลลา่ - แคนดี้
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางจากเมืองอนรุ าธปรุ ะ สถู่ ้ ำบลู ลา่
เพื่อชมวัดที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะชมสวนสมุนไพร
ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก ก่อนชมระบำแคนดี้ และสักการะพระเขี้ยวแก้ว
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นวัดที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
ชมวิหารศิลาภายในถ้ำซึ่งมีถ้ำทั้ งหมด 5 ถ้ำ ขนาดใหญเ่ ล็กแตกตา่ งกัน
โดยมีพระพทุ ธรปู ประดิษฐาน 153 องค์
ประกอบด้วย 5 ถ้ำ มีชื่อดังนี้ ถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลวุ ิหาร
ถ้ำภัคชิมา ถ้ำเทวานะอลุต
สวนสมุนไพร New Paradise Spice
Garden ซึ่งเขาปลูกสมุนไพรนานาชนดิ ไว้โชว์นักทอ่ งเที่ยว อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว
ชา กาแฟ ตะไคร้ วา่ นหางจระเข้ ขิง ต้นวนลิ า ซินมิ อนและอีกมากมาย
มีผ้ เู ชี่ยวชาญนำชม บรรยายให้ความร้ ู
ระบำแคนด้ ี ระบำพื้นเมืองของชาวศรลี ั งกา
นมัสการพระเข้ ยี วแก้ว The Sacred Tooth Relic of the
Buddha พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระทันตธาตุองค์น้ เี ป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายล่างของพระพุทธองค์
วัดถ้ำดัมบูลล่า

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 3

อนรุ าธปุระ - ดัมบูลลา่ - แคนดี้
ที่พัก

Hotel Suisse หรือ เทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 4

แคนดี้ - Gem Museum - ศูนย์ผ้าบาติค - สนามบินโคลอมโบ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองแคนดี้ เชน่ จดุ ชมวิวเมืองแคนดี้ ศนู ย์ผ้าบาติค
โรงงานผลิตชา
เดินทางเข้าสู่กรงุ โคลอมโบ หากมีเวลานำท่านชมวัดกัลยานี วัดคงคาราม
ก่อนทานอาหารเย็น แล้วเดินทางสู่สนามบิน
21:00 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:15 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรลี ั งกัน
แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402
06:15 ถึงสนามบินสวุ รรณภูมิ โดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 4

แคนดี้ - Gem Museum - ศูนย์ผ้าบาติค - สนามบินโคลอมโบ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นจุดที่อยบู่ นยอดเขาสามารถมองเหน็ เมืองแคนดี้แบบ 270 องศา
Gem Museum โรงงานผลิตอัญมณชี ่อื ดังของเมืองแคนดี้
ท่านจะได้ชมสารคดีถึงที่มาของโรงงานและวิธกี ารขุดหาอัญมณ ี
พรัอมเจ้าหน้าที่นำชม และท้ายสุดชิญทุกทา่ นช้อปสินค้าตามอัธยาศัย
ศูนย์สินค้าผ้าบาติค ที่นเี่ ป็นศูนย์จ ำหนา่ ยเส้ ์ อผ้า มีสินค้าให้ทา่ นได้เลือกมากมาย
อิสระเต็มที่กับการช้อป
วัดกัลณียา Kelaniya
Temple ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ
2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพทุ ธรปู ที่นำมาจากประเทศไทย
วัดคงคาราม Gangarama Temple ซึ ่งเป็นวัดของนกิ ายสยามวงศ์
มีพระประธานองค์ใหญป่ างมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา
อิสระช้อปป้ งที่ Odel ซึ ่งเปรยี บเหมือนสว่ นหนึง่ ของเมืองโคลอมโบ
มีการเปรยี บเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ
จุดชมวิวเมืองแคนด้ ี

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถ่นิ (พูดภาษาอั ง กฤษ)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ (VAN)
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ทำวีซา่ ชว่ งนี้ยกเว้น
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
กล้องวิดีโอและใบอนญุ าต
ไมร่ วมคา่ อาหารนอกเหนอื จากในรายการ (เชน่ คา่ เครือ่ งดื่ม และ คา่ อาหารที่สั่งเพิ่มเอง)
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

