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

พิมพ์เมื่อ: 8 พ.ค. 2020 16:04

ทัวร์ศรลัีงกา Sigiriya Nuwara Eliya Bentota 6 วัน 5 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

กราบนมัสการ 

Kandy Tooth Relic Temple
Seetha Temple

ตื่นตากับธรรมชาติ



Kandy Botanical Garden
The Victoria Park  Nuwara Eliya
Ramboda Waterfall

เย่ียมชม

Tea Plantation
Kandy Gem Factory

พักผ่อนช้อปสบาย

Kandy Dance 
ช้อปป้ิงสินค้าท่ีระลึก

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2     คน 24,800

เดินทาง   3 - 4   คน 22,800

เดินทาง   5 - 6   คน 21,800

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ - สกิิรยิา



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Sigiriya,+Sri+Lanka/@7.441168
6,80.0205362,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2
e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3afca0dfa73179d1:0x1e04c1
150cff0edf!2m2!1d80.754698!2d7.9541085?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
เดินทางถึงเมืองสิกิรยิา เช็คอินท่ีพักก่อนทำกิจกรรม 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชมหมู่บ้านชนบทสิกิร ิยา สนกุสนานไปกับการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน

1. นัง่เกวียนเทียมวัว
2. เรยีนทำอาหาร 
3. ตกปลาท่ีรมิทะเลสาบ 

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพัก Fresco Water Viila , Sigiriya , Deluxe Room หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ - สกิิรยิา

วันท่ี 2
สกิิรยิา - ถ้ำดัมบูลล่า - สักการะพระเข้ียวแก้ว

https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Sigiriya,+Sri+Lanka/@7.4411686,80.0205362,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3afca0dfa73179d1:0x1e04c1150cff0edf!2m2!1d80.754698!2d7.9541085?hl=en


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Sigiriya,+Sri+Lanka/Dambulla,+Sri+Lanka/Kandy,+Sri
+Lanka/@7.622738,80.4016102,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3afca0dfa
73179d1:0x1e04c1150cff0edf!2m2!1d80.754698!2d7.9541085!1m5!1m1!1s0x3afcaff4c8adc
c4f:0x67ae3cc5b1536914!2m2!1d80.6511287!2d7.874217!1m5!1m1!1s0x3ae366266498ac
d3:0x411a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางเข้าชมพิพิธภํณฑ์สิกิรยิา ก่อนท่ีจะข้ึนสู้ พระราชวังด้านบนสุด 
เดินทางสู้ วัดถ้ำดัมบูลล่า เพื่อชมความสวยงามภายในถ้ำซึ่งมีอยู่ท้ังหมด 5 ถ้ำ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สิกิร ิยาหรือหินราชสีห์  ประกอบด้วยหนิปลักภูเขาไฟความสูงประมาณ 370 เมตร
ซึ่งบนยอดเขานี้ ในอดีตเป็นพระราชวังเก่า สามารถมองเหน็ทิวทัศน์แบบ 360 องศา 
วัดถ้ำดัมบูลล่า วัดท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
 เป็นมรดกโลกแหง่ล่าสุดในศรลัีงกา
กราบนมัสการพระเข้ียวแก้ว  เป็นพระทันตธาตุเบ้ืองซ้ายล่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพัก Cinnamon Citadel Hotel , Kandy , Superior Room หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
สกิิรยิา - ถ้ำดัมบูลล่า - สักการะพระเข้ียวแก้ว

วันท่ี 3
แคนดี้  ซิตี้ ทัวร์ - Kandy Botanical Garden - Kandy Gem Museum - Tea Plantation -
นวูาระ อริยิา

https://www.google.co.th/maps/dir/Sigiriya,+Sri+Lanka/Dambulla,+Sri+Lanka/Kandy,+Sri+Lanka/@7.622738,80.4016102,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3afca0dfa73179d1:0x1e04c1150cff0edf!2m2!1d80.754698!2d7.9541085!1m5!1m1!1s0x3afcaff4c8adcc4f:0x67ae3cc5b1536914!2m2!1d80.6511287!2d7.874217!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!3e0?hl=en


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kandy,+Sri+Lanka/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/@7.108
5423,80.5485629,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x41
1a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0x29
1608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองแคนดี้   เช่น วัดบุปผาราม
จุดชมวิวเมืองแคนดี้  สวนพฤกษชาติเปราดีนยิา
ชมสถานท่ีท่องเท่ียวในแคนดี้ ต่อเช่น Gem museum สวนสมุนไพร
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่เมืองนวูาระ อิรยิา

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดบุปผาราม หรอื วัดมัลละวัตตะ  วัดท่ีพระอุบาลีพระสงฆ์คณะแรกจากกรงุศรอียุธยา
จำพรรษแ่ละบวชพระให้กับชาวศรลัีงกา
จุดชมวิวเมืองแคนดี้   ต้ังอญู่บนเนนิเขาสามรถชมตัวเมืองแคนดี้ ได้ท้ังเมือง
สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา  สวนพฤกษชาติท่ีดีท่ีสุด 1 ใน 10 ของเอเชีย
Gem Museum โรงงานผลิตอัญมณชีื่อดังของเมืองแคนดี้
 ท่านจะได้ชมสารคดีถึงท่ีมาของโรงงานและวิธกีารขุดหาอัญมณ ี
ศูนย์สินค้าผ้าบาติค  เป็นศูนย์จำหนา่ยเส้์อผ้า มาสินค้าให้เลือกซื้ อมากมาย
Spice Garden  มีสมุนไพรนานาชนดิ อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา กาแฟ ตะไคร้
ว่านหางจระเข้ ขิง ต้นวนลิา ซินมิอน  มีผู้ เชี่ยวชาญนำชมและบรรยายรายละเอียด
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางต่อยัง  นูวาระ อิร ิยา  เม่ือเดินทางถึงเมือง เข้าเช็คอินท่ีพัก
อิสระตามอัธยาศัยก่อนทานอาหารเย็น 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม  

ท่ีพัก Amaya Langdale - Luxury Hotel in Nuwara Eliya Sri Lanka , Standard Room  หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
แคนดี้  ซิตี้ ทัวร์ - Kandy Botanical Garden - Kandy Gem Museum - Tea Plantation -
นวูาระ อริยิา

https://www.google.co.th/maps/dir/Kandy,+Sri+Lanka/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/@7.1085423,80.5485629,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0x291608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166!3e0?hl=en


วันท่ี 4
นวูารา อลิิยา - ซิตี้ ทัวร์ - Greentea Plantation - นวูารา อลิิยา

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/Ramboda+Falls,+A5,+Ram
boda,+Sri+Lanka/Victoria+Park+Entrance,+Nuwara+Eliya-
Uda+Pussellawa+Road,+Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/@7.0028053,80.7082251,13z/data=!3
m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0x291608404c937d9c!2m2!1d80.7
891068!2d6.9497166!1m5!1m1!1s0x3ae3793d5db58671:0x2fe5b27e99b54356!2m2!1d80.7
055791!2d7.0545073!1m5!1m1!1s0x3ae38053ab3c48b5:0xc45dbfedaceb979!2m2!1d80.76
87821!2d6.9673378!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชม สถานท่ท่องเท่ียวท้ังในและนอกเมืองนวูาระ อิรยิา เช่น วัด ไปรษณย์ี
น้ำตก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

เทศกาลท่ีน่าสนใจ

กลางเดือนมกราคม งานรืน่เรงิฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีการจุดพลุดอกไม้ไฟ
ร้องเพลงเต้นรำ กันตามท้องถนน
เดือนธันวาคม งานเฉลิมฉลองเทศกาลครสิต์มาส มีการตกแต่งประดับไฟอาคาร
บ้านเรอืน และ ถนน

สถานท่ีท่องเท่ียว

Ramboda Waterfalls and mini waterfalls
The Victoria Park
Green Tea Plantation
Seetha Temple
Post Office 
Gregory Lake 
Bale Bazaar 
Land Scape
เวลาสมควรเดินทางกลับท่ีพัก อิสระพักผ่อน ก่อนทานอาารเย็น

https://www.google.co.th/maps/dir/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/Ramboda+Falls,+A5,+Ramboda,+Sri+Lanka/Victoria+Park+Entrance,+Nuwara+Eliya-Uda+Pussellawa+Road,+Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/@7.0028053,80.7082251,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0x291608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166!1m5!1m1!1s0x3ae3793d5db58671:0x2fe5b27e99b54356!2m2!1d80.7055791!2d7.0545073!1m5!1m1!1s0x3ae38053ab3c48b5:0xc45dbfedaceb979!2m2!1d80.7687821!2d6.9673378!3e0?hl=en


อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร (ระหว่างเดินทาง)
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม  

ท่ีพัก Amaya Langdale - Luxury Hotel in Nuwara Eliya Sri Lanka , Standard Room ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
นวูารา อลิิยา - ซิตี้ ทัวร์ - Greentea Plantation - นวูารา อลิิยา

วันท่ี 5
นวูาระ เอลิยา - Bentota 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/Bentota+Beach,+Sri+Lank
a/@6.7420511,80.1026834,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3ae380434e155
4c7:0x291608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166!1m5!1m1!1s0x3ae22e9054db4
9bf:0xf33e613717e43074!2m2!1d79.9953199!2d6.4234707!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่เมือง Bentota เมืองพักตากอากาศชายทะเลด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
มีชายหาดท่ีกว้างและยาวมาก โดยมีคำกล่าวว่าเป็นเกาะสวรรค์เลยทีเดียว
เป็นแหล่งสำหรับดำน้ำดูปะการังท่ีสวยงาม มีวัดท่ีเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เช่น 
Galapota Temple 
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมือง Bentota เช่น ศูนย์อนรัุกษ์พันธ์เต่า
พิพิธภัณฑ์หน้ากาก อิสระพักผ่อนชายหาดตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Kosagoda tutle hatchery
Mask Museum in Ambalangoda
Ma Duwa village หมู่บ้านมาวะ
อิสระเดินเล่นชายหาด 

https://www.google.co.th/maps/dir/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/Bentota+Beach,+Sri+Lanka/@6.7420511,80.1026834,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3ae380434e1554c7:0x291608404c937d9c!2m2!1d80.7891068!2d6.9497166!1m5!1m1!1s0x3ae22e9054db49bf:0xf33e613717e43074!2m2!1d79.9953199!2d6.4234707!3e0?hl=en


อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร (ระหว่างเดินทาง)
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม  

ท่ีพัก The Eden Resort & Spa , Bentota , Superior Sea View Room ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 5
นวูาระ เอลิยา - Bentota 

วันท่ี 6
Bentota - โคลอมโบ - สนามบิน - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bentota+Beach,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/Ba
ndaranaike+International+Airport+
(CMB),+Canada+Friendship+Rd,+Katunayake,+Sri+Lanka/@6.8024143,79.6945326,10z/dat
a=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3ae22e9054db49bf:0xf33e613717e43074!2m2!1d7
9.9953199!2d6.4234707!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d7
9.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3ae2efb735f22d5d:0x6ebd702103828b37!2m2!1d79
.8842521!2d7.1801552!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

อิสระพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามสบาย ก่อนท่ีจะทานอาหารกลางวัน
แล้วเดินทางสู่โคลอมโบ
เดินทางเข้าสู่กรงุโคลอมโบ หากมีเวลานำท่านชมวัดกัลยาน ีวัดคงคาราม
ก่อนทานอาหารเย็น แล้วเดินทางสู่สนามบิน 
21:00      สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:15+1  เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรลัีงกัน
แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี UL 402
06:15     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

https://www.google.co.th/maps/dir/Bentota+Beach,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/Bandaranaike+International+Airport+(CMB),+Canada+Friendship+Rd,+Katunayake,+Sri+Lanka/@6.8024143,79.6945326,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3ae22e9054db49bf:0xf33e613717e43074!2m2!1d79.9953199!2d6.4234707!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3ae2efb735f22d5d:0x6ebd702103828b37!2m2!1d79.8842521!2d7.1801552!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

อิสระตามอัธยาศัยบนชายหาด 
วัดกัลณียา Kelaniya
Temple  ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเม่ือ
2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีสวยงานละพระพุทธรปูท่ีนำมาจากประเทศไทย
วัดคงคาราม  Gangarama Temple  ซึ่งเป็นวัดของนกิายสยามวงศ์
มีพระประธานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา 
อิสระช้อปป้งท่ี Odel  ซึ่งเปรยีบเหมือนส่วนหนึง่ของเมืองโคลอมโบ
มีการเปรยีบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปท่ี Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร ท่ีเบนโตตา
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 6
Bentota - โคลอมโบ - สนามบิน - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 5 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/629

https://www.atsiamtour.com/sri-lanka/629
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