 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 8 พ.ค. 2020 16:04

ทัวร์ศรลี ั งกา Sigiriya Nuwara Eliya Bentota 6 วัน 5 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
กราบนมัสการ

Kandy Tooth Relic Temple
Seetha Temple
ตื่นตากับธรรมชาติ

Kandy Botanical Garden
The Victoria Park Nuwara Eliya
Ramboda Waterfall
เยี่ยมชม

Tea Plantation
Kandy Gem Factory
พักผ่อนช้อปสบาย

Kandy Dance
ช้อปป้ ิงสินค้าที่ระลึก




ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

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

24,800
22,800
21,800
5,800

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ - สกิ ิรยิ า

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ - สกิ ิรยิ า
แผนที่

การเดินทาง

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
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
เดินทางถึงเมืองสิกิรยิ า เช็คอินที่พักก่อนทำกิจกรรม
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ชมหมบู่ ้ านชนบทสิกิร ิยา

1.
2.
3.
อาหาร

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

สนกุ สนานไปกับการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน

นัง่ เกวียนเทียมวัว
เรยี นทำอาหาร
ตกปลาที่รมิ ทะเลสาบ

ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Fresco Water Viila , Sigiriya , Deluxe Room หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

สกิ ิรยิ า - ถ้ำดัมบูลลา่ - สักการะพระเขี้ยวแก้ว

วันที่ 2

สกิ ิรยิ า - ถ้ำดัมบูลลา่ - สักการะพระเขี้ยวแก้ว
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางเข้าชมพิพิธภํณฑ์สิกิรยิ า กอ่ นที่จะขึ้นส้ พู ระราชวังด้านบนสดุ
เดินทางส้ วู ั ดถ้ำดัมบูลล่า เพื่อชมความสวยงามภายในถ้ำซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ถ้ำ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ประกอบด้วยหนิ ปลักภเู ขาไฟความสงู ประมาณ 370 เมตร
ซึ่งบนยอดเขานี้ในอดีตเป็นพระราชวังเกา่ สามารถมองเหน็ ทิวทัศน์แบบ 360 องศา
วัดถ้ำดัมบูลลา่ วัดที่ได้ข้ ึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
เป็นมรดกโลกแหง่ ล่าสุดในศรลี ั งกา
กราบนมัสการพระเข้ ยี วแก้ว เป็นพระทันตธาตุเบื้ องซ้ายล่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
สิกิร ิยาหร ือหินราชสีห์

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Cinnamon Citadel Hotel , Kandy , Superior Room หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

แคนดี้ ซิต้ ที ั วร์ - Kandy Botanical Garden - Kandy Gem Museum - Tea Plantation นวู าระ อริ ยิ า

วันที่ 3

แคนดี้ ซิต้ ที ั วร์ - Kandy Botanical Garden - Kandy Gem Museum - Tea Plantation นวู าระ อริ ยิ า
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวของเมืองแคนดี้ เชน่ วัดบปุ ผาราม
จดุ ชมวิวเมืองแคนดี้ สวนพฤกษชาติเปราดีนยิ า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวในแคนดี้ต่อเช่น Gem museum สวนสมุนไพร
ก่อนที่จะเดินทางสู่เมืองนวู าระ อิรยิ า
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื วัดมัลละวัตตะ วัดที่พระอุบาลีพระสงฆ์คณะแรกจากกรงุ ศรอี ยุธยา
จำพรรษแ่ ละบวชพระให้กับชาวศรลี ั งกา
จุดชมวิวเมืองแคนด้ ี ตั้ งอญบ
ู่ นเนนิ เขาสามรถชมตัวเมืองแคนดี้ได้ทั้งเมือง
สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา สวนพฤกษชาติท่ดี ีท่สี ุด 1 ใน 10 ของเอเชีย
Gem Museum โรงงานผลิตอัญมณชี ื่อดังของเมืองแคนดี้
ทา่ นจะได้ชมสารคดีถึงที่มาของโรงงานและวิธกี ารขุดหาอัญมณ ี
ศูนย์สินค้าผ้าบาติค เป็นศูนย์จ ำหนา่ ยเส้ ์ อผ้า มาสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
Spice Garden มีสมุนไพรนานาชนดิ อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา กาแฟ ตะไคร้
ว่านหางจระเข้ ขิง ต้นวนลิ า ซินมิ อน มีผ้ เชีู ่ยวชาญนำชมและบรรยายรายละเอียด
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางต่อยัง นูวาระ อิริยา เมื่อเดินทางถึงเมือง เข้าเช็คอินที่พัก
อิสระตามอัธยาศัยกอ่ นทานอาหารเย็น
วัดบุปผาราม

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Amaya Langdale - Luxury Hotel in Nuwara Eliya Sri Lanka , Standard Room หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 4

นวู ารา อลิ ิยา - ซิต้ ที ั วร์ - Greentea Plantation - นวู ารา อลิ ิยา
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Nuwara+Eliya,+Sri+Lanka/Ramboda+Falls,+A5,+Ram
boda,+Sri+Lanka/Victoria+Park+Entrance,+Nuwara+EliyaUda+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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชม สถานท่ท่องเที่ยวทั้ งในและนอกเมืองนวู าระ อิรยิ า เช่น วัด ไปรษณยี ์
น้ำตก
ข้อมูลท่องเที่
ยว

เทศกาลที่น่าสนใจ

กลางเดือนมกราคม งานรืน่ เรงิ ฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีการจุดพลุดอกไม้ไฟ
ร้องเพลงเต้นรำ กันตามท้องถนน
เดือนธันวาคม งานเฉลิมฉลองเทศกาลครสิ ต์มาส มีการตกแตง่ ประดับไฟอาคาร
บ้านเรอื น และ ถนน
สถานที่ท่องเที่ยว

Ramboda Waterfalls and mini waterfalls
The Victoria Park
Green Tea Plantation
Seetha Temple
Post Office
Gregory Lake
Bale Bazaar
Land Scape
เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผอ่ น กอ่ นทานอาารเย็น

วันที่ 4

นวู ารา อลิ ิยา - ซิต้ ที ั วร์ - Greentea Plantation - นวู ารา อลิ ิยา
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร (ระหว่างเดินทาง)
ห้องอาหารโรงแรม

Amaya Langdale - Luxury Hotel in Nuwara Eliya Sri Lanka , Standard Room ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 5

นวู าระ เอลิยา - Bentota
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางสเู่ มือง Bentota เมืองพักตากอากาศชายทะเลด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
มีชายหาดที่กว้างและยาวมาก โดยมีคำกล่าวว่าเป็นเกาะสวรรค์เลยทีเดียว
เป็นแหลง่ สำหรับดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม มีวัดที่เกา่ แกอ่ ายุหลายร้อยปี เชน่
Galapota Temple
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมือง Bentota เชน่ ศูนย์อนรุ ั กษ์พันธ์เตา่
พิพิธภัณฑ์หน้ากาก อิสระพักผอ่ นชายหาดตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Kosagoda tutle hatchery
Mask Museum in Ambalangoda
Ma Duwa village หมบู่ ้ านมาวะ
อิสระเดินเลน่ ชายหาด

วันที่ 5

นวู าระ เอลิยา - Bentota
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร (ระหว่างเดินทาง)
ห้องอาหารโรงแรม

The Eden Resort & Spa , Bentota , Superior Sea View Room ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 6

Bentota - โคลอมโบ - สนามบิน - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

อิสระพักผอ่ นเดินเลน่ ชายหาดตามสบาย กอ่ นที่จะทานอาหารกลางวัน
แล้วเดินทางสู่โคลอมโบ
เดินทางเข้าสู่กรงุ โคลอมโบ หากมีเวลานำท่านชมวัดกัลยานี วัดคงคาราม
ก่อนทานอาหารเย็น แล้วเดินทางสู่สนามบิน
21:00 สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:15+1 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรลี ั งกัน
แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402
06:15 ถึงสนามบินสวุ รรณภูมิ โดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 6

Bentota - โคลอมโบ - สนามบิน - สนามบินสวุ รรณภูมิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

อิสระตามอัธยาศัยบนชายหาด
วัดกัลณียา Kelaniya
Temple ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ
2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรปู ที่นำมาจากประเทศไทย
วัดคงคาราม Gangarama Temple ซึ ่งเป็นวัดของนกิ ายสยามวงศ์
มีพระประธานองค์ใหญป่ างมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา
อิสระช้อปป้ งที่ Odel ซึ ่งเปรยี บเหมือนส่วนหนึง่ ของเมืองโคลอมโบ
มีการเปรยี บเทียบวา่ หากไมไ่ ด้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไมถ่ ึงโคลอมโบ
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร ที่เบนโตตา
อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 5 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ (VAN)
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ทำวีซา่ ชว่ งนี้ยกเว้น
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
กล้องวิดีโอและใบอนญุ าต

ไมร่ วมค่าอาหารนอกเหนอื จากในรายการ (เช่น ค่าเครือ่ งดื่ม และ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง)
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

