 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 23 ต.ค. 2020 18:15

ทัวร์ศรลี ั งกา Kandy - Nuwara Eliya - Mirissa - Galle
6 วัน 5 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
พระเขี้ยวแก้ว

ตื่นตากับ

วิหารกั ล หรือวิหารหิน
วั ดถ้ำดั มบูลลา
Ramboda Waterfall
Nine Arch Bridge in Ella
Little Adam Peak
นั ่งเรือดูปลาโลมา

เยี่ยมชมและช้อป
โรงงานผลิตชาซีลอน
ช้อปป้ งิ สินค้าทีร่ ะลึ ก





ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 4 คน

24,800
22,800

เดินทาง 5 - 6 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

21,800
5,800

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ - โปโลนนารวุ ะ

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ - โปโลนนารวุ ะ
แผนที่

การเดินทาง

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
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
หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสเู่ มืองโปโลนนารวุ ะ
ระหวา่ งการเดินทางแวะชมสถานที่เลี้ยงช้างที่ Pinnawala
เมื่อเดินทางถึงเมืองโปโลนนารวุ ะ เข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
ก้อนทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

Pinnawala Elephant Orphanage สถานที่เลี้ยงลูกช้างกำพร้า
ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายๆอยา่ งให้นักทอ่ งเที่ยวได้ชม
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

The Lake Hotel หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 2
โปโลนนารวุ ะ - Dambulla - Kandy

วันที่ 2
โปโลนนารวุ ะ - Dambulla - Kandy
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารชม พิพิธภัณฑ์เมืองเกา่ โปโลนารวุ ะ ชมเวชยันต์ปราสาท
วังและท้องพระโรง วัฏฏะทาเคหรอื วิหารคตวงกลม วิหารกัล
เดินทางสู่ถ้ำ Dambulla เพื่อชมพระพุทธรปู และภาพเขียนภายในถ้ำ
ก่อนที่จะเดินทางสู่ kandy

วันที่ 2
โปโลนนารวุ ะ - Dambulla - Kandy
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นสถานที่ๆมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
เนือ่ งจากเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
เวชยันต์ปราสาท เป็นอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารจ ุลวงศ์ เป็นวังสูง 7 ชั้ น
มีบันไดอิฐขึ้นไป 3 ขั้ น และในชั้ นสูงๆกอ่ สร้างด้วยไม้
ซึ่งในปัจจบุ ั นยังคงเหลือให้เหน็ เพียง 3 ชั้ นเทา่ นั้ น
็ สี่เหลี่ยม ยกพื้น 3 ชั้ น ชั้ นบนเปน็ หลังคาไม้
วังและท้องพระโรง มีลักษณะเปน
ซึ่งยังปรากฏเสาหนิ อยู่
วัฏฏะทาเค หรอื วิหารคตวงกลม วิหารวงกลม 2 ชั้ น มีพ้ น
ื ที่เป็นหนิ ซ้อนกัน
มีเสาหนิ ซึ่งรองรับหลังคาไม้ของอาคาร
กลา่ วกันวา่ วัฏฏะทาเคนี้ มีความงดงามที่สุดในศรลี ั งกา
ฮาตาทาเค กอ่ สร้างขึ้ นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วกอ่ นนำ ไปแคนดี้
ชั้ นลา่ งเป็นที่ประดิษฐานพระพทุ ธรปู สว่ นชั้ นบนประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว
วิหารกัล หรอื วิหารหิน เป็นการแกะสลักหนิ แกรนติ ขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรปู เช่น
พระพุทธรปู ยืน นัง่ ปางสมาธ ิ และปางปรนิ พิ พาน สลักจากภูเขาหนิ ชิ้นเดียว
วัดถ้ำดัมบูลลา่ เป็นวัดที่ได้ข้ ึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
เป็นมรดกโลกแหง่ ล่าสุดในศรลี ั งกา มีพระพุทธรปู ประดิษฐานประมาณ 153 องค์
ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คืน ถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา
ถ้ำเทวานะอลุต
New Paradise Spice Garden ซึ ่งเขาปลูกสมุนไพรนานาชนดิ ไว้อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา
กาแฟ ต้นวนลิ า ซินมิ อน พร้อมผ้ เู ชี่ยวชาญบรรยายให้ความร้ ู
เดินทางถึงเมืองแคนด้ ี นำท่านเข้าเช็คอินที่พัก
กอ่ นที่จะเตรยี มตัวเข้าชมระบำพื้นเมืองของชาวศรลี ั งกา
นมัสการพระเข้ ยี วแก้ว พระทันตธาตอุ งค์เบื้องซ้ายลา่ งของพระพท
ุ ธเจ้า
พิพิธภัณฑ์เมืองเกา่

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
โรงแรม หรอื ภัตตาคาร

Hotel Suisse หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 3

แคนดี้ - นวู าระ อลิ ิยา
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

แคนดี้ ซิต้ ที ั วร์ เช่น จุดชมวิวเมืองแคนดี้ วัดมัลวัตตะ โรงงานจูเวลเลอรี่
ศูนย์ผ้าบาติค
เดินทางสู่เมืองนวู าระ อิลิเย ระหวา่ งทางแวะชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่ โรงงานผลิตชา
น้ำตก เมื่อเดินทางถึงเข้าเช็คอินที่พักอิสระตามอัธยาศัยกอ่ นทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ตั้ งอญบู่ นเนนิ เขาสามรถชมตัวเมืองแคนดี้ได้ทั้งเมือง
หรอื
วัดที่พระอบุ าลีพระสงฆ์คณะแรกจากกรงุ ศรอี ยธุ ยา
จำพรรษแ่ ละบวชพระให้กับชาวศรลี ั งกา
สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา สวนพฤกษชาติที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของเอเชีย
Tea Plantation แวะชมกระบวนการผลิตชาและช้อบสินค้า
แวะพักชม Ramboda Waterfall
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางต่อยัง นูวาระ อิริยา เมื่อเดินทางถึงเมือง เข้าเช็คอินที่พัก
อิสระตามอัธยาศัยกอ่ นทานอาหารเย็น
จุดชมวิวเมืองแคนด้ ี
วัดบปุ ผาราม
วัดมัลละวัตตะ

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Galway Heights Hotel หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 4

นวู าระ อลิ ิยา - Ella
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวภายในเมืองเชน่ ที่ทำการไปรษณยี ์ Gregory Lake
ศนู ย์การค้าขาย เป็นต้น
เดินทางสู่เมือง Ella โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ เมื่อถึงเมืองชม Nine Arch
Bridge ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัยก่อนทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

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

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Oakray Ella Gap หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 5
Ella - Matara - Mirissa

วันที่ 5
Ella - Matara - Mirissa
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

เดินทางยังเมือง Matara
เมืองชายทะเลตอนใต้แวะชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวระหวา่ งการเดินทาง
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวของเมือง matara เชน่ Star Fort Old dutch ,Polhena
Beach ,Matara Paravi Duwa Temple กอ่ นที่เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
อิสระพักกอ่ นทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
แวะชมธรรมชาติสองข้างทางระหวา่ งเดินทางสู่เมือง Matara

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

เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Palace Mirissa or Mirissa Bay Resort

วันที่ 6
Mirissa - Galle - โคลอมโบ - กรงุ เทพฯ

วันที่ 6
Mirissa - Galle - โคลอมโบ - กรงุ เทพฯ
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารเช้าได้เวลานัดหมายนำสทู่ า่ เรอื เพื่อเดินทางชมปลาวาฬ
(คา่ ใช้จา่ ยลกู ค้าออกเอง เวลาที่เหมาะเดือน พ.ย. - มี.ค.)
เดินทางสเู่ มืองกอลล์ นำชม Galle Dutch Fort , Galle Lighthouse , National
Museum of Galle เดินทางตอ่ ยังโคลอมโบ ทานอาหารเย็น
เวลาสมควรเดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
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
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

นำเดินทางสู่ท่าเรอื Mirisa เพื่อท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา
Galle Dutch Fort
Galle Lighthouse
National Museum of Galle
่อทานอาหารเย็นกอ่ นที่จะเข้าสสู่ นามบินเพื่
ได้เวลาสมควรเดินทางสกู่ รงโคลอมโบเพื
ุุ
อเช็คอิน
เช้า
กลางวั น
เย็น

ราคานี้รวม

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)

ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 5 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (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
ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนอื จากในรายการ (เช่น ค่าเครือ่ งดื่ม และ ค่าอาหารที่สั่งเพ่มิ เอง)
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เดู ินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

