 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 8 พ.ค. 2020 16:32

ทัวร์ศรลี ั งกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ สิกิรยิ า
ถ้ำดัมบลู ลา่ 7 วัน 6 คืน กร๊ ปุ ทัวร์สว่ 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
กราบนมัสการ

ต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ
พระเขี้ยวแก้ว
ตื่นตาและใหว้พระที่

วัดอิสุรมุ ุณยิ ะ
มหนิ ตเล
สัตตมหาปราสาทเจดีย์
เจดีย์ถูปาราม
เจดีย์เชตวัน
ถ้ำดัมบูลลา่
เยี่ยมชม

ป้ อมปราการ สิคิรยิ า
เมือง นวู าระ เอลิยา
พักผอ่ นช้อปสบาย

ชมระบำพื้นเมือง
ิ ินค้าที่ระลึก
ช้อปป้ งส




ราคา

รายละเอียด

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 4 คน
เดินทาง 5 - 6 คน
เดินทาง 7 - 8 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

29,500
27,500
26,500
25,800
8,800

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ ซิต้ ที ั วร์ - โคลอมโบ
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

07:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสวุ รรณภมู ิ เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบินศรลี ั งกัน แอร์ไลน์
09:10 เหนิ ฟ้ าสู่กรงุ โคลอมโบ เที่ยวบินที่ UL 403
11:00 เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike ประเทศศรลี ั งกา
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น
(ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักทอ่ งเที่ยว
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในกรงุ โคลอมโบ เชน่ เชน่ วัดกัลนยี า วัด Gangara
vihara Galle Face Green ช้อปป้ งที่ Odel
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

kelaniya
Temple ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ
2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรปู ที่นำมาจากประเทศไทย
วัดคงคาราม Gangarama Temple ซึ ่งเป็นวัดของนกิ ายสยามวงศ์
มีพระประทานองค์ใหญป่ างมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา
Mount Lavinia
Beach เป็นหาดทรายที่เปรยี บเสมือนศูนย์กลางของการพักผ่อนสำหรับทุกเภททุก
วัย ทั้ งนักท่องเที่ยวและชาวศรลี ั งกาเอง
เปรยี บเหมือนส่วนหนึง่ ของมืองโคลอมโบ มีการเปรยี บเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่
Odel เหมือนเดินทางไมถ่ ึงโคลอมโบ
วัดกัลณียา

อาหาร

กลางวั น
เย็น

ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ ซิต้ ที ั วร์ - โคลอมโบ
ที่พัก

Mandarina Colombo Hotel หรือเทียบเทา่ ระดั บ 5 ดาว

วันที่ 2

เมืองนกี ั มโบ - เมืองอนรุ าธปุระ - นมัสการต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ
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

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวใเมืองนกิ อมโบ ชน่
ตลาดปลา อาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ
พรร้อมเดินทางตอ่ ยัง เมืองอนรุ าธปรุ ะ เมืองหลวงแหง่ แรกของประเทศศรลี ั งกา
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอนรุ าธปุระ เช่น วัดอิสุรมุ ุณยิ ะ
ต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ เจดีย์รวุ ั ลเวลิหชรอื สุวรรณมาลิกะเจดีย์

วันที่ 2

เมืองนกี ั มโบ - เมืองอนรุ าธปุระ - นมัสการต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นตลาดปลาที่ใหญท่ ี่สุดใศรลี ั งกาชาวประมงจะนำปลาสดๆที่ได้จ
ากการออกเรอื แล้วนำมาขายให้กับผ้ บู รโิ ภค
อาคารที่ร ะลึก การประกาศอิสระภาพ Independence Memorial
Hall สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรลี ั งกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี
พศ. 2491
เมืองอนรุ าธปรุ ะ เดินทางสเู่ มืองหลวงแหง่ แรกของศรลี ั งกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชม.
วัดอิสุร ุมุณิยะ Isurumuniya Vihara เชื่อกันวา่ พระมหนิ ทร์
ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยได้มาจำพรรษาที่วัดแหง่ นี้
ิ ุทธคยา
ต้นพระศร ีมหาโพธิ์ ต้นที่พระนางสังฆมิตตาได้อัญเชิญกิ่งพระศรมี หาโพธ์ พ
ปลกู ขึ้นเมือ 2,250 ปีกอ่ น นับเป็นต้นไม้แหง่ ประวัติศาสตร์ที่เกา่ แกท่ ี่สดุ ในโลก
มหาเจดีย์ร วุ ั นเวลิสยา พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่
ปูด้วยก้อนหนิ ภูเขาโดยใช้ช้างลากหนิ เหลา่ นั้ นมา
เราจะเหน็ การสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนสุ รณ์ให้กับช้างที่ได้ชว่ ยในการกอ่ สร้างพร
ะมหาเจดีย์น้ ี
เจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์ศักด์ สิ ิทธ์ ทิ ี่สำคัญที่สดุ เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรลี ั งกา
เจดีย์อภัยคีร ี อยภ
ู่ ายในบรเิ วณวัดอภัยคีรวี ิหาร เป็นหนึง่ ในสถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ ิ
ของพระพทุ ธศาสนานกิ ายมหายาน
สระแฝด Kuttam Pokuna หนึง่ ในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถานที่อาบน้ำ หรอื
สระวา่ ยน้ำในสมัยโบราณของศรลี ั งกา
ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Rajarata Hotel Anuradhapura หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

เมืองอนรุ าธปุระ - มหินตเล - เมืองโปโลนนารวุ ะ

วันที่ 3

เมืองอนรุ าธปุระ - มหินตเล - เมืองโปโลนนารวุ ะ
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางสมู่ ิหนิ ตะล
ชมสถานที่ที่พระมหนิ ทร์มาศรลี ั งกาครั้ งแรกและสักการะพระจดีย์ที่บรรจพุ ระอัฐธิ า
ตุ
เดินทางสเู่ มืองมืองโปโลนนารวุ ะ ชมพิพิธภัณฑ์ พระราชวังเกา่ เวชยันต์ปราสาท
วัฏฏะทาเคหรอื วิหารคตวงกลม

วันที่ 3

เมืองอนรุ าธปุระ - มหินตเล - เมืองโปโลนนารวุ ะ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

คือภูเขาที่พระมหนิ ทร์เถระได้เสด็จมาพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ
กษัตรยิ ์ ลังกาในสมัยนั้ น
และเป็นผ้ นู ำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพรใ่ นเกาะลังกาเป็นครั้ งแรก
พิพิธภัณฑ์เมืองโปโลนนาร ุวะ เป็นสถานที่ๆมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
เนือ่ งจากเป็นสถานที่รวบรวมข้อมลู ตา่ งๆไมว่ า่ จะเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
ทกุ ทา่ นจะได้เรยี นร้ เู กี่ยวกับโบราณสถานกอ่ นที่จะได้ออกไปพบกับของจรงิ
เวชยันต์ปราสาท เป็นอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารจ ุลวงศ์ เป็นวังสูง 7
ชั้ นมีบันไดอิฐขึ้นไป 3 ขั้ นและในชั้ นสูงๆกอ่ สร้างด้วยไม้
ซึ่งในปัจจบุ ั นยังคงเหลือให้เหน็ เพียง 3 ชั้ นเทา่ นั้ น
วังและท้องพระโรง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมยกพื้น 3 ชั้ นชั้ นบนเป็นหลังคาไม้
ซึ่งยังปรากฏเสาหนิ อยู่
วัฏฏะทาเค หรอื วิหารคตวงกลม
มีสถูปอยู่กลางบรรจุพุทธศาสนาตั้ งแต่เมืองหลวงยังอยู่อนรุ าธปุระ
วิหารนี้ทำเป็นวงกลม 2 ชั้ น มีพ้ นื ที่เป็นหนิ ซ้อนกัน
มีเสาหนิ ซึ่งรองรับหลังคาไม้ของอาคาร
บันไดทางขึ้นไปที่ฐานชั้ นแรกโดยบนฐานมีทางเข้าวิหาร 4 ด้าน
ฐานชั้ นบนมีสถูปอยตู่ รงกลางรายรอบ 4 ด้านด้วยพระพุทธรปู ปางสมาธ ิ
ทั้ งอาคารเป็นหนิ แผน่ เชื่อกันวา่ พระเจ้านสิ สันกมลาเป็นผ้ ทู รงสร้าง
ฮาตาทาเค พระเจ้ านสิ สันกมลาสร้างอาคารนี้ ซึ ่งตามชื่อบอกวา่ สร้างเสรจ็ 60 ชั่วโมง
ก่อสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วก่อนนำไปแคนดี้
หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว เป็นการแกะสลักหนิ แกรนติ ขนาดใหญ่
เป็นพระพุทธรปู เชน่ พระพุทธรปู ยืน นัง่ ปางสมาธ ิ และปางปรนิ พิ พาน
มหินตเล

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Ruins Chaaya Hotel หรือ เทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 4

โปโลนนารวุ ะ - สกิ ิรยิ า
แผนท่ี

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสเู่ มืองสิกิรยิ า แวะหยุดทอ่ งเที่ยวและถา่ ยรปู ระหวา่ งการเดินทาง
เดินทางถึงสิกิรยิ า เช็คอินที่พัก
เดินทางสเู่ ขาสิกิรยิ า ทดสอบความแข็งแกรง่ ของรา่ งกาย
ด้วยการขึ้นบันใดตั้ งแตด่ ้ านลา่ ง แรกเรมิ่ ประมาณ 1,020 ขั้ น
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

เป็นชื่อเมืองและเป็นที่ตั้งพระราชวังสิกิรยิ า
บรวิ ณพระราชวังมีคูน้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ล้อมรอบ 4 ด้าน
เมื่อเดินผา่ นกำแพงพระราชวังเข้าไปจะพบสระน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ
ที่กษัตรยิ ์ ใช้เป็นที่สำหรับทรงพระสำราญกับเหลา่ สนม กำนัล
กอ่ นจะเข้าสอู่ ุทยานอันงดงามแตป่ ั จจุบันเหลือเพียงรอ่ งรอยของซากปรักหักพัง
ถัดจาก เขตพระราชวัง เป็นทางเดินทอดยาวไปสบู่ ั นไดทางขึ้นภูเขา สีหคีรี หรอื เขาสิงห์
ซึ่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เป็นผ้ ตู ั้ งชื่อ จากลักษณะของหนิ รปู สิงโต ในชื่อของ
Lion Rock ซึ่งปัจจุบันเหลือแตเ่ ท้าสิงห์ 2
ข้าง บนยอดเขาแหง่ นี้ เป็นที่ตั้งของพระราชวังลอยฟ้ า
ซึ่งปัจจุบันเหลือแตซ่ ากปรักหักพัง จะมีก็เพียงสระน้ำขนาดใหญเ่ ทา่ นั้ น
การขึ้นสู่ ยอดเขาสีหคีรี จะต้องเดิน ขึ้นบันใดทั้ งหมด 1,020 ขั้ น
นับรวมบันไดเล็กๆของสระน้ำพระราชวังด้านบนด้วย
สิกิร ิยา

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรมแรม

Fresco Water Villa หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 5

สกิ ิรยิ า - ดัมบูลลา - แคนดี้
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางสดู่ ั มบลู ลา่ เพื่อชมวัดถ้ำดัมบลู ลา หนึง่ ในมรดกโลก ของศรลี ั งกา
เดินทางเข้าสู่เมืองแคนดี้ เพื่อชมระบำพื้นเมืองของแคนดี้
และกราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นวัดที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
เป็นมรดกโลกแหง่ ลา่ สดุ ในศรลี ั งกา ที่ดัมบลู ลานี้ ภายในมีถ้ำทั้ งหมด 5 ถ้ำ
มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยมีพระพุทธรปู ประดิษฐานประมาณ 153 องค์
ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คืน ถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา
ถ้ำเทวานะอลุต
สวนสมุนไพร Spice Garden ได้ปลูกสมุนไพรนานาชนดิ ไว้อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว
ชา กาแฟ ขิง ต้นวนลิ า ซินมิ อนและอื่นๆโดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญนำชม
เมืองแคนด้ ี เข้าเช็คอินที่พัก กอ่ นที่จ ะชมระบำพื้นเมืองของชาวศรลี ั งกา
นมัสการพระเข้ ยี วแก้ว The Sacred Tooth Relic of the
Buddha พระทันตธาตเุ บื้องซ้ายลา่ งของพระสัมมาสัมพทุ ธเจ้า
วัดถ้ำดัมบูลล่า

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Kandy Hotel Suisse หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 6

แคนดี้ - โรงงานผลิตอัญญมณี - ช้อปป้ งิ - ชมโรงงานผลิตชา - เมืองนวู ารา เอลิยา
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ วัดบปผาราม
โรงงานผลิตอัญมณ ี Gem
ุุ
Museum ศนู ย์ผ้าบาติค
เดินทางสมู่ เอื งนวู ารา เอลิยา เมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ
สมัยที่เป็นเมืองอาณานคิ ม ระหว่างทางแวะชมโรงงานและซื้อชาตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

หรอื วัดมัลละวัตตะ เมืองแคนดี้
เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรงุ ศรอี ยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษชุ าวศรลี ั งกาจุดเรมิ่ ต้
นของลัทธสิ ยามวงศ์
โรงงานผลิตอัญมณี หรอื Gem Museum ชมวิดีทัศน์ ประวัติ
และแหล่งผลิตอัญมณขี องศรลี ั งกา ตั้ งแต่เรม่ิ ต้นการขุดบ่อ วิธกี ารกันดินพัง
รวมทั้ งการนำดินที่ขุดขึ้นมาลอ่ น เพื่อให้ได้มาซึ่งอัญมณ ี และนำมาเจียระนัย
ศูนย์เสื้อผ้าบาติค มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนดิ
เมืองนูวารา เอลิยา อดีตเมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษ
สมัยเข้ามาครอบครองศรลี ั งกา เป็นเมืองเล็กๆ ที่ซอ่ นตัวอยใู่ นหบุ เขา
ได้รับการขนานนามวา่ เป็น Little England ถอดแบบมาจากอังกฤษ
ทั้ งตึกรามบ้านพักอาศัย ที่ทำการไปรษณยี ์
ชมไร ช่ า ชมวิธ กี ารผลิตชาทกุ ขั้ นตอนการผลิตกอ่ นที่จ ะมาเป็นชารสดีให้ผ้ บ
ู รโิ ภคได้ดื่ม
กัน
เดินทางตอ่ และเมื่อเดินทางถึง เมือง นวู ารา เอลิยา นำเข้าเช็คอินที่พัก
วัดบปุ ผาราม

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

วันที่ 6

แคนดี้ - โรงงานผลิตอัญญมณี - ช้อปป้ งิ - ชมโรงงานผลิตชา - เมืองนวู ารา เอลิยา
ที่พัก

Nuwara Eliya Arliya Green Hills Hotel หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 7

นวู ารา เอลิยา ซิต้ ที ั วร์ - แคนดี้ - กรงุ โคลัมโบ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมือง นวู ารา เอลิยา เชน่ Gregory Lake , Bale
Bazaar, Strawberry Fields , Lover's Leep fall
เดินทางกลับ สโู่ คลอมโบ ถึงโคลอมโบโดยประมาณกอ่ นทานอาหารเย็น
21:00 สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:15+1 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรลี ั งกัน
แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402
06:15 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 7

นวู ารา เอลิยา ซิต้ ที ั วร์ - แคนดี้ - กรงุ โคลัมโบ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

ชมความสวยงามของ Gregory Lake เป็นทะเลสาบที่อยกู่ ลางใจเมือง นวู ารา
เอลิยา
Lover's Leep fall น้ำตกที่ไมใ่ หญโ่ ตแตส่ วยงาม อยทู่ า่ มกลางสวนชา
ความสงู น้ำตกประมาณ 30 เมตร
Strawberry Fields ให้ทา่ นได้ชมสวนสตรอเบอรี่ หรอื สวนผลไม้อื่นตามฤดกู าล
พร้อมชิมและซื้อกลับมาเป็นของฝาก
Bale Bazaar สนกุ สนานกับการช้อปป้ ิง ซึ่งสวนใหญ่จะเป็นเสื้ อกันหนาว
และของใช้ทั่วๆไป
เมื่อเดินทางถึงโคลอมโบ หากยังมีเวลาพอ
จะนำทา่ นชมและช้อปของฝาก ที่ศูนย์การค้าสินค้าได้ที่ เปตตะ บาซาร์
และซื้อชาชั้ นดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามสบาย
จนได้เวลานำทา่ นสภู่ ั ตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารเย็น
กอ่ นที่จะเดินทางสสู่ นามบิน
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
อาหารไทยจีนที่ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 6 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
เดินทาง 2 - 6 คน โชเฟอร์ไกด์ (คนขับรถเป็นไกด์ในตัว - พูดภาษาอังกฤษ)
เดินทาง 8 คนขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่น และโชเฟอร์ (พูดภาษาอังกฤษ)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ (VAN)
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน 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

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

