
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 23 ต.ค. 2020 18:15

ทัวร์ศรลัีงกา Kandy - Nuwara Eliya - Mirissa - Galle
6 วัน 5 คืน กรุ๊ ปทัวร์สว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

กราบนมัสการ 

พระเข้ียวแก้ว

ตื่นตากับ



วหิารกัล หรือวหิารหิน 

วัดถ้ำดัมบูลลา 

Ramboda Waterfall

Nine Arch Bridge in Ella

Little Adam Peak

น่ังเรือดปูลาโลมา

 เย่ียมชมและช้อป

โรงงานผลิตชาซีลอน

ช้อปป้ิงสินค้าทีร่ะลึก

 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 - โปโลนนารวุะ



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bandaranaike+International+Airport,+Canada+Frien
dship+Rd,+Katunayake+11450,+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

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
หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่เมืองโปโลนนารวุะ
ระหว่างการเดินทางแวะชมสถานท่ีเลี้ ยงช้างท่ี Pinnawala
เม่ือเดินทางถึงเมืองโปโลนนารวุะ เข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัย
ก้อนทานอาหารเย็น

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Pinnawala Elephant Orphanage  สถานท่ีเลี้ ยงลูกช้างกำพร้า
ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้นักท่องเท่ียวได้ชม

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก The Lake Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ - โปโลนนารวุะ

วันท่ี 2
โปโลนนารวุะ - Dambulla - Kandy

https://www.google.co.th/maps/dir/Bandaranaike+International+Airport,+Canada+Friendship+Rd,+Katunayake+11450,+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


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Kandy,+Sri+Lanka/@7.109400
4,79.9673441,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2
e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3
818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

หลังอาหารชม พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าโปโลนารวุะ  ชมเวชยันต์ปราสาท
วังและท้องพระโรง วัฏฏะทาเคหรอืวิหารคตวงกลม วิหารกัล
เดินทางสู่ถ้ำ Dambulla เพื่อชมพระพุทธรปูและภาพเขียนภายในถ้ำ
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่ kandy

วันท่ี 2
โปโลนนารวุะ - Dambulla - Kandy

https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Kandy,+Sri+Lanka/@7.1094004,79.9673441,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พิพิธภัณฑ์เมืองเก่า  เป็นสถานท่ีๆมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
เนือ่งจากเป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
เวชยันต์ปราสาท  เป็นอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารจุลวงศ์ เป็นวังสูง 7 ช้ัน
มีบันไดอิฐข้ึนไป 3 ข้ัน และในช้ันสูงๆก่อสร้างด้วยไม้
ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือให้เหน็เพียง 3 ช้ันเท่าน้ัน
วังและท้องพระโรง  มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ยกพื้ น 3 ช้ัน ช้ันบนเป็นหลังคาไม้
ซึ่งยังปรากฏเสาหนิอยู่
วัฏฏะทาเค หรอื วิหารคตวงกลม  วิหารวงกลม 2 ช้ัน มีพื้ นท่ีเป็นหนิซ้อนกัน
มีเสาหนิซึ่งรองรับหลังคาไม้ของอาคาร
กล่าวกันว่าวัฏฏะทาเคนี้ มีความงดงามท่ีสุดในศรลัีงกา
ฮาตาทาเค  ก่อสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้วก่อนนำ ไปแคนดี้
ช้ันล่างเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูส่วนช้ันบนประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้ว
วิหารกัล หรอื วิหารหิน เป็นการแกะสลักหนิแกรนติขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรปู เช่น
พระพุทธรปูยืน นัง่ปางสมาธ ิและปางปรนิพิพาน สลักจากภูเขาหนิชิ้ นเดียว 
วัดถ้ำดัมบูลล่า  เป็นวัดท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
 เป็นมรดกโลกแหง่ล่าสุดในศรลัีงกา มีพระพุทธรปูประดิษฐานประมาณ 153 องค์

ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คืน ถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา
ถ้ำเทวานะอลุต

New Paradise Spice Garden ซึ่งเขาปลูกสมุนไพรนานาชนดิไว้อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา
กาแฟ ต้นวนลิา ซินมิอน พร้อมผู้ เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้  
เดินทางถึงเมืองแคนดี้  นำท่านเข้าเช็คอินท่ีพัก
ก่อนท่ีจะเตรยีมตัวเข้าชมระบำพื้ นเมืองของชาวศรลัีงกา 
นมัสการพระเข้ียวแก้ว  พระทันตธาตุองค์เบ้ืองซ้ายล่างของพระพุทธเจ้า

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          โรงแรม หรอื ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Suisse หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
โปโลนนารวุะ - Dambulla - Kandy

http://www.hotelsuisse.lk/


วันท่ี 3
แคนดี้  - นวูาระ อลิิยา

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kandy,+Sri+Lanka/Anuradhapura,+Sri+Lanka/@7.805
3403,80.1612303,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x41
1a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc11
1fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

แคนดี้  ซิตี้ ทัวร์ เช่น จุดชมวิวเมืองแคนดี้   วัดมัลวัตตะ โรงงานจูเวลเลอรี่
 ศูนย์ผ้าบาติค 
เดินทางสู่เมืองนวูาระ อิลิเย ระหว่างทางแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่นโรงงานผลิตชา
น้ำตก เม่ือเดินทางถึงเข้าเช็คอินท่ีพักอิสระตามอัธยาศัยก่อนทานอาหารเย็น

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

จุดชมวิวเมืองแคนดี้  ต้ังอญู่บนเนนิเขาสามรถชมตัวเมืองแคนดี้ ได้ท้ังเมือง
วัดบุปผาราม หรอื วัดมัลละวัตตะ  วัดท่ีพระอุบาลีพระสงฆ์คณะแรกจากกรงุศรอียุธยา
จำพรรษแ่ละบวชพระให้กับชาวศรลัีงกา
สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา  สวนพฤกษชาติท่ีดีท่ีสุด 1 ใน 10 ของเอเชีย
Tea Plantation  แวะชมกระบวนการผลิตชาและช้อบสินค้า
แวะพักชม Ramboda Waterfall
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางต่อยัง นูวาระ อิร ิยา เม่ือเดินทางถึงเมือง เข้าเช็คอินท่ีพัก
อิสระตามอัธยาศัยก่อนทานอาหารเย็น 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพัก Galway Heights Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Kandy,+Sri+Lanka/Anuradhapura,+Sri+Lanka/@7.8053403,80.1612303,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae366266498acd3:0x411a3818a1e03c35!2m2!1d80.6337262!2d7.2905715!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc111fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518?hl=en
https://www.galwayheights.com/accommodation.html


วันท่ี 4
นวูาระ อลิิยา - Ella

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Anuradhapura,+Sri+Lanka/Mihintale,+Sri+Lanka/@8.
3159001,80.4205298,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc
111fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518!1m5!1m1!1s0x3afc8baf22e3803d:0x84
5c002adef691e9!2m2!1d80.5049445!2d8.3534232?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองเช่น ท่ีทำการไปรษณย์ี  Gregory Lake
ศูนย์การค้าขาย เป็นต้น
เดินทางสู่เมือง Ella โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ เม่ือถึงเมืองชม  Nine Arch
Bridge ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัยก่อนทานอาหารเย็น

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

Seetha Temple
Post Office 
Gregory Lake 
Walk along the rails on the Nine Arch Bridge in Ella
Little Adam Peak
Beautiful Ravana Waterfal

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Oakray Ella Gap หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 5
Ella - Matara - Mirissa 

https://www.google.co.th/maps/dir/Anuradhapura,+Sri+Lanka/Mihintale,+Sri+Lanka/@8.3159001,80.4205298,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc111fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518!1m5!1m1!1s0x3afc8baf22e3803d:0x845c002adef691e9!2m2!1d80.5049445!2d8.3534232?hl=en
https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-ella-gap/
https://www.oakrayhotels.com/oak-ray-ella-gap/


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     

เดินทางยังเมือง Matara
เมืองชายทะเลตอนใต้แวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวระหว่างการเดินทาง   
ชมสถานท่ีท่องเท่ียวของเมือง matara เช่น Star Fort Old dutch ,Polhena
Beach ,Matara Paravi  Duwa Temple  ก่อนท่ีเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก
อิสระพักก่อนทานอาหารเย็น

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

แวะชมธรรมชาตสิองข้างทางระหวา่งเดนิทางสู่เมือง Matara

Star Fort Old dutch
Polhena Beach
Matara Paravi  Duwa Temple 
Weherahena Temple

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Palace Mirissa  or  Mirissa Bay Resort

วันท่ี 5
Ella - Matara - Mirissa 

วันท่ี 6
Mirissa - Galle - โคลอมโบ - กรงุเทพฯ

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


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Polonnaruwa,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@7.4
972097,80.1598643,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afb44ba3b16ce27:0x
c34997a2b3032b7c!2m2!1d81.0187984!2d7.9403384!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x
320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

หลังอาหารเช้าได้เวลานัดหมายนำสู่ท่าเรอื เพื่อเดินทางชมปลาวาฬ
(ค่าใช้จ่ายลูกค้าออกเอง เวลาท่ีเหมาะเดือน พ.ย. - มี.ค.)     
เดินทางสู่เมืองกอลล์ นำชม Galle Dutch Fort , Galle Lighthouse , National
Museum of Galle  เดินทางต่อยังโคลอมโบ ทานอาหารเย็น
เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
21:00      สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:15+1  เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรลัีงกัน
แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี UL 402
06:15      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

นำเดินทางสู่ท่าเรอื Mirisa เพื่อท่องเท่ียวชมปลาวาฬและโลมา
Galle Dutch Fort 
Galle Lighthouse 
National Museum of Galle 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่กรุงุโคลอมโบเพื่อทานอาหารเย็นก่อนท่ีจะเข้าสู่สนามบินเพื่
อเช็คอิน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร 
เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 6
Mirissa - Galle - โคลอมโบ - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

https://www.google.co.th/maps/dir/Polonnaruwa,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@7.4972097,80.1598643,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afb44ba3b16ce27:0xc34997a2b3032b7c!2m2!1d81.0187984!2d7.9403384!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en


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/645

https://www.atsiamtour.com/sri-lanka/645
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