
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 8 พ.ค. 2020 16:32

ทัวร์ศรลัีงกา นมัสการพระเข้ียวแก้ว ต้นพระศรมีหาโพธิ์ สิกิรยิา
ถ้ำดัมบลูล่า 7 วัน 6 คืน กรุ๊ ปทัวร์สว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

กราบนมัสการ 

ต้นพระศรมีหาโพธ ิ์
พระเขี้ ยวแก้ว

ตื่นตาและใหว้พระท่ี



วัดอิสุรมุุณยิะ
มหนิตเล
สัตตมหาปราสาทเจดีย์ 
เจดีย์ถูปาราม 
เจดีย์เชตวัน
ถ้ำดัมบูลล่า 

เย่ียมชม

ป้อมปราการ สิคิรยิา 
เมือง นวูาระ เอลิยา

พักผ่อนช้อปสบาย

ชมระบำพื้ นเมือง 
ช้อปป้ิงสินค้าท่ีระลึก

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2      คน 29,500

เดินทาง   3 - 4    คน 27,500

เดินทาง   5 - 6    คน 26,500

เดินทาง   7 - 8    คน 25,800

พักเดี่ยวเพิ่ม 8,800

 รายละเอียด



วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ ซิตี้ ทัวร์ - โคลอมโบ

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

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
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในกรงุโคลอมโบ เช่น เช่น วัดกัลนยีา วัด Gangara
vihara Galle Face Green  ช้อปป้งท่ี Odel

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดกัลณียา kelaniya
Temple  ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเม่ือ
2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีสวยงานละพระพุทธรปูท่ีนำมาจากประเทศไทย
วัดคงคาราม Gangarama Temple  ซึ่งเป็นวัดของนกิายสยามวงศ์
มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา
Mount Lavinia
Beach  เป็นหาดทรายท่ีเปรยีบเสมือนศูนย์กลางของการพักผ่อนสำหรับทุกเภททุก
วัย ท้ังนักท่องเท่ียวและชาวศรลัีงกาเอง 
เปรยีบเหมือนส่วนหนึง่ของมืองโคลอมโบ มีการเปรยีบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปท่ี
Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

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


ท่ีพัก Mandarina Colombo Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว    

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ ซิตี้ ทัวร์ - โคลอมโบ

วันท่ี 2
เมืองนกัีมโบ - เมืองอนรุาธปุระ - นมัสการต้นพระศรมีหาโพธิ์

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 

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวใเมืองนกิอมโบ ช่น
ตลาดปลา อาคารท่ีระลึกการประกาศอิสระภาพ
พรร้อมเดินทางต่อยัง เมืองอนรุาธปุระ เมืองหลวงแหง่แรกของประเทศศรลัีงกา
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองอนรุาธปุระ เช่น วัดอิสุรมุุณยิะ
 ต้นพระศรมีหาโพธ ิ์   เจดีย์รวัุลเวลิหชรอืสุวรรณมาลิกะเจดีย์

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


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ  เป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดใศรลัีงกาชาวประมงจะนำปลาสดๆท่ีได้จ
ากการออกเรอืแล้วนำมาขายให้กับผู้ บรโิภค
อาคารท่ีระลึก การประกาศอิสระภาพ Independence Memorial
Hall สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรลัีงกาท่ีได้รับเอกราชจากอังกฤษเม่ือปี
พศ. 2491 
เมืองอนุราธปุระ  เดินทางสู่เมืองหลวงแหง่แรกของศรลัีงกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชม.
วัดอิสุร ุมุณิยะ  Isurumuniya Vihara เชื่อกันว่าพระมหนิทร์
ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยได้มาจำพรรษาท่ีวัดแหง่นี้  
ต้นพระศรีมหาโพธิ์   ต้นท่ีพระนางสังฆมิตตาได้อัญเชิญกิ่งพระศรมีหาโพธ ิ์พุทธคยา
ปลูกข้ึนเมือ 2,250 ปีก่อน นับเป็นต้นไม้แหง่ประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
มหาเจดีย์ร ุวันเวลิสยา  พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่
ปูด้วยก้อนหนิภูเขาโดยใช้ช้างลากหนิเหล่าน้ันมา
เราจะเหน็การสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กับช้างท่ีได้ช่วยในการก่อสร้างพร
ะมหาเจดีย์นี้
เจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์ศักดิ์ สิทธ ิ์ ท่ีสำคัญท่ีสุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรลัีงกา 
เจดีย์อภัยคีร ี  อยู่ภายในบรเิวณวัดอภัยคีรวิีหาร เป็นหนึง่ในสถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์
ของพระพุทธศาสนานกิายมหายาน 
สระแฝด Kuttam Pokuna หนึง่ในตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของสถานท่ีอาบน้ำ หรอื
สระว่ายน้ำในสมัยโบราณของศรลัีงกา 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Rajarata Hotel Anuradhapura หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
เมืองนกัีมโบ - เมืองอนรุาธปุระ - นมัสการต้นพระศรมีหาโพธิ์

วันท่ี 3
เมืองอนรุาธปุระ - มหินตเล - เมืองโปโลนนารวุะ 



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Anuradhapura,+Sri+Lanka/Polonnaruwa,+Sri+Lanka/
@8.1318544,80.4310561,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159
:0xc111fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518!1m5!1m1!1s0x3afb44ba3b16ce27:
0xc34997a2b3032b7c!2m2!1d81.0187984!2d7.9403384?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางสู่มิหนิตะล
ชมสถานท่ีท่ีพระมหนิทร์มาศรลัีงกาคร้ังแรกและสักการะพระจดีย์ท่ีบรรจุพระอัฐธิา
ตุ     
เดินทางสู่เมืองมืองโปโลนนารวุะ ชมพิพิธภัณฑ์  พระราชวังเก่า เวชยันต์ปราสาท
วัฏฏะทาเคหรอืวิหารคตวงกลม 

วันท่ี 3
เมืองอนรุาธปุระ - มหินตเล - เมืองโปโลนนารวุะ 

https://www.google.co.th/maps/dir/Anuradhapura,+Sri+Lanka/Polonnaruwa,+Sri+Lanka/@8.1318544,80.4310561,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc111fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518!1m5!1m1!1s0x3afb44ba3b16ce27:0xc34997a2b3032b7c!2m2!1d81.0187984!2d7.9403384?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

มหินตเล  คือภูเขาท่ีพระมหนิทร์เถระได้เสด็จมาพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ
กษัตรย์ิลังกาในสมัยน้ัน
และเป็นผู้ นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพรใ่นเกาะลังกาเป็นคร้ังแรก
พิพิธภัณฑ์เมืองโปโลนนารุวะ  เป็นสถานท่ีๆมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
เนือ่งจากเป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
ทุกท่านจะได้เรยีนรู้ เกี่ยวกับโบราณสถานก่อนท่ีจะได้ออกไปพบกับของจรงิ
เวชยันต์ปราสาท  เป็นอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารจุลวงศ์ เป็นวังสูง 7
ช้ันมีบันไดอิฐข้ึนไป 3 ข้ันและในช้ันสูงๆก่อสร้างด้วยไม้
ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือให้เหน็เพียง 3 ช้ันเท่าน้ัน
วังและท้องพระโรง  มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมยกพื้ น 3 ช้ันช้ันบนเป็นหลังคาไม้
ซึ่งยังปรากฏเสาหนิอยู่ 
วัฏฏะทาเค หรอื วิหารคตวงกลม

มีสถูปอยู่กลางบรรจุพุทธศาสนาต้ังแต่เมืองหลวงยังอยู่อนรุาธปุระ
วิหารนี้ ทำเป็นวงกลม 2 ช้ัน มีพื้ นท่ีเป็นหนิซ้อนกัน
มีเสาหนิซึ่งรองรับหลังคาไม้ของอาคาร
บันไดทางข้ึนไปท่ีฐานช้ันแรกโดยบนฐานมีทางเข้าวิหาร 4 ด้าน
ฐานช้ันบนมีสถูปอยู่ตรงกลางรายรอบ 4 ด้านด้วยพระพุทธรปูปางสมาธ ิ
ท้ังอาคารเป็นหนิแผ่นเชื่อกันว่าพระเจ้านสิสันกมลาเป็นผู้ ทรงสร้าง 
ฮาตาทาเค  พระเจ้านสิสันกมลาสร้างอาคารนี้  ซึ่งตามชื่อบอกว่าสร้างเสรจ็ 60 ชั่วโมง
ก่อสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้วก่อนนำไปแคนดี้  
หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว เป็นการแกะสลักหนิแกรนติขนาดใหญ่
เป็นพระพุทธรปู เช่น พระพุทธรปูยืน นัง่ปางสมาธ ิและปางปรนิพิพาน 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Ruins Chaaya Hotel หรือ เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
เมืองอนรุาธปุระ - มหินตเล - เมืองโปโลนนารวุะ 



วันท่ี 4
โปโลนนารวุะ - สกิิรยิา

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Polonnaruwa,+Sri+Lanka/Sigiriya,+Sri+Lanka/@8.003
5816,80.8167364,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afb44ba3b16ce27:0xc3
4997a2b3032b7c!2m2!1d81.0187984!2d7.9403384!1m5!1m1!1s0x3afca0dfa73179d1:0x1e
04c1150cff0edf!2m2!1d80.754698!2d7.9541085?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

เดินทางสู่เมืองสิกิรยิา แวะหยุดท่องเท่ียวและถ่ายรปูระหว่างการเดินทาง
เดินทางถึงสิกิรยิา เช็คอินท่ีพัก 
เดินทางสู่เขาสิกิรยิา ทดสอบความแข็งแกรง่ของรา่งกาย
ด้วยการข้ึนบันใดต้ังแต่ด้านล่าง แรกเริม่ประมาณ 1,020 ข้ัน

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

สิกิร ิยา  เป็นชื่อเมืองและเป็นท่ีต้ังพระราชวังสิกิรยิา
บรวิณพระราชวังมีคูน้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ล้อมรอบ 4 ด้าน
เม่ือเดินผ่านกำแพงพระราชวังเข้าไปจะพบสระน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ
ท่ีกษัตรย์ิใช้เป็นท่ีสำหรับทรงพระสำราญกับเหล่าสนม กำนัล
ก่อนจะเข้าสู่อุทยานอันงดงามแต่ปัจจุบันเหลือเพียงรอ่งรอยของซากปรักหักพัง
ถัดจาก เขตพระราชวัง เป็นทางเดินทอดยาวไปสู่บันไดทางข้ึนภูเขา สีหคีร ี หรอื เขาสิงห์

ซึ่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เป็นผู้ ต้ังชื่อ จากลักษณะของหนิรปูสิงโต ในชื่อของ
Lion Rock ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่เท้าสิงห์ 2
ข้าง บนยอดเขาแหง่นี้ เป็นท่ีต้ังของพระราชวังลอยฟ้า
ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพัง จะมีก็เพียงสระน้ำขนาดใหญ่เท่าน้ัน 
การข้ึนสู่ ยอดเขาสีหคีร ีจะต้องเดิน ข้ึนบันใดท้ังหมด  1,020  ข้ัน
นับรวมบันไดเล็กๆของสระน้ำพระราชวังด้านบนด้วย

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรมแรม

ท่ีพัก Fresco Water Villa  หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Polonnaruwa,+Sri+Lanka/Sigiriya,+Sri+Lanka/@8.0035816,80.8167364,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afb44ba3b16ce27:0xc34997a2b3032b7c!2m2!1d81.0187984!2d7.9403384!1m5!1m1!1s0x3afca0dfa73179d1:0x1e04c1150cff0edf!2m2!1d80.754698!2d7.9541085?hl=en


วันท่ี 5
สกิิรยิา - ดัมบูลลา - แคนดี้  

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Sigiriya,+Sri+Lanka/Kandy,+Sri+Lanka/@7.6220574,8
0.4328312,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afca0dfa73179d1:0x1e04c115
0cff0edf!2m2!1d80.754698!2d7.9541085!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3818a1
e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางสู่ดัมบูลล่า เพื่อชมวัดถ้ำดัมบูลลา หนึง่ในมรดกโลก ของศรลัีงกา   
เดินทางเข้าสู่เมืองแคนดี้  เพื่อชมระบำพื้ นเมืองของแคนดี้
และกราบนมัสการพระเขี้ ยวแก้ว

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว      

วัดถ้ำดัมบูลล่า  เป็นวัดท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
 เป็นมรดกโลกแหง่ล่าสุดในศรลัีงกา ท่ีดัมบูลลานี้  ภายในมีถ้ำท้ังหมด 5 ถ้ำ
มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยมีพระพุทธรปูประดิษฐานประมาณ 153 องค์

ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คืน ถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา
ถ้ำเทวานะอลุต   

สวนสมุนไพร Spice Garden ได้ปลูกสมุนไพรนานาชนดิไว้อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว
ชา กาแฟ ขิง ต้นวนลิา ซินมิอนและอื่นๆโดยมีผู้ เชี่ยวชาญนำชม 
เมืองแคนดี้  เข้าเช็คอินท่ีพัก ก่อนท่ีจะชมระบำพื้ นเมืองของชาวศรลัีงกา
นมัสการพระเข้ียวแก้ว  The Sacred Tooth Relic of the
Buddha พระทันตธาตุเบ้ืองซ้ายล่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพัก Kandy Hotel Suisse หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Sigiriya,+Sri+Lanka/Kandy,+Sri+Lanka/@7.6220574,80.4328312,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afca0dfa73179d1:0x1e04c1150cff0edf!2m2!1d80.754698!2d7.9541085!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715?hl=en
http://www.hotelsuisse.lk/index.php


วันท่ี 6
แคนดี้  - โรงงานผลิตอัญญมณ ี- ช้อปป้ิง - ชมโรงงานผลิตชา - เมืองนวูารา เอลิยา

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kandy,+Sri+Lanka/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/@7.106
0927,80.5216801,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x41
1a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0x29
1608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดบุุปผาราม โรงงานผลิตอัญมณ ีGem
Museum ศูนย์ผ้าบาติค
เดินทางสู่มเอืงนวูารา เอลิยา เมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ
สมัยท่ีเป็นเมืองอาณานคิม ระหว่างทางแวะชมโรงงานและซื้ อชาตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

วัดบุปผาราม หรอื วัดมัลละวัตตะ เมืองแคนดี้
เป็นวัดท่ีพระอุบาลีจากกรงุศรอียุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษชุาวศรลัีงกาจุดเริม่ต้
นของลัทธสิยามวงศ์ 
โรงงานผลิตอัญมณี หรอื Gem Museum ชมวิดีทัศน์ ประวัติ
และแหล่งผลิตอัญมณขีองศรลัีงกา ต้ังแต่เริม่ต้นการขุดบ่อ วิธกีารกันดินพัง
รวมท้ังการนำดินท่ีขุดข้ึนมาล่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งอัญมณ ีและนำมาเจียระนัย 
ศูนย์เส้ือผ้าบาติค มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนดิ     
เมืองนูวารา เอลิยา  อดีตเมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษ
สมัยเข้ามาครอบครองศรลัีงกา  เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีซ่อนตัวอยู่ในหบุเขา
ได้รับการขนานนามว่าเป็น Little England ถอดแบบมาจากอังกฤษ
ท้ังตึกรามบ้านพักอาศัย ท่ีทำการไปรษณย์ี 
ชมไร่ชา ชมวิธกีารผลิตชาทุกข้ันตอนการผลิตก่อนท่ีจะมาเป็นชารสดีให้ผู้ บรโิภคได้ดื่ม
กัน 
เดินทางต่อและเม่ือเดินทางถึง เมือง นวูารา เอลิยา นำเข้าเช็คอินท่ีพัก

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร 
เย็น           ภัตตาคาร

https://www.google.co.th/maps/dir/Kandy,+Sri+Lanka/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/@7.1060927,80.5216801,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0x291608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166?hl=en


ท่ีพัก Nuwara Eliya Arliya Green Hills Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 6
แคนดี้  - โรงงานผลิตอัญญมณ ี- ช้อปป้ิง - ชมโรงงานผลิตชา - เมืองนวูารา เอลิยา

วันท่ี 7
นวูารา เอลิยา ซิตี้ ทัวร์ - แคนดี้  - กรงุโคลัมโบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@6.
9978057,80.0449851,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0
x291608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0
x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมือง นวูารา เอลิยา เช่น  Gregory Lake , Bale
Bazaar, Strawberry Fields , Lover's Leep fall
เดินทางกลับ สู่โคลอมโบ ถึงโคลอมโบโดยประมาณก่อนทานอาหารเย็น
21:00      สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:15+1  เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรลัีงกัน
แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี UL 402
06:15      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

http://araliyagreenhills.com
https://www.google.co.th/maps/dir/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@6.9978057,80.0449851,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0x291608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชมความสวยงามของ Gregory Lake  เป็นทะเลสาบท่ีอยู่กลางใจเมือง นวูารา
เอลิยา 
Lover's Leep fall  น้ำตกท่ีไม่ใหญ่โตแต่สวยงาม อยู่ท่ามกลางสวนชา
ความสูงน้ำตกประมาณ 30 เมตร 
Strawberry Fields  ให้ท่านได้ชมสวนสตรอเบอรี ่หรอืสวนผลไม้อื่นตามฤดูกาล
พร้อมชิมและซื้ อกลับมาเป็นของฝาก
Bale Bazaar  สนกุสนานกับการช้อปป้ิง ซึ่งสวนใหญ่จะเป็นเสื้ อกันหนาว
และของใช้ท่ัวๆไป  
เม่ือเดินทางถึงโคลอมโบ หากยังมีเวลาพอ
จะนำท่านชมและช้อปของฝาก ท่ีศูนย์การค้าสินค้าได้ท่ี เปตตะ บาซาร์
และซื้ อชาช้ันดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามสบาย
จนได้เวลานำท่านสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารเย็น
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          อาหารไทยจีนท่ีภัตตาคาร

วันท่ี 7
นวูารา เอลิยา ซิตี้ ทัวร์ - แคนดี้  - กรงุโคลัมโบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 6 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
เดินทาง 2 - 6 คน โชเฟอร์ไกด์ (คนขับรถเป็นไกด์ในตัว - พูดภาษาอังกฤษ)
เดินทาง 8 คนข้ึนไป มีไกด์ท้องถิ่น และโชเฟอร์ (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/628

https://www.atsiamtour.com/sri-lanka/628
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