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

ทัวร์ศรลัีงกา นมัสการพระเข้ียวแก้ว ต้นพระศรมีหาโพธิ์ 5 วัน 4
คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

กราบนมัสการ 

พระเขี้ ยวแก้ว
ต้นพระศรมีหาโพธ ิ์

ตื่นตาและใหว้พระท่ี

http://sungreenhabarana.com/


วัดกัลยานี
วัดคงคาราม
เจดีย์ถูปาราม

เย่ียมชม

โรงงาน จูเวลลี่ Handuni

พักผ่อนช้อปสบาย

ชมระบำพื้ นเมือง 
ช้อปป้ิงสินค้าพื้ นเมือง 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2     คน 18,900

เดินทาง   3 - 4   คน 17,900

เดินทาง   5 - 6   คน 16,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ - Dambulla - Habarana



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Gangaramaya+Temple,+Sri+Ji
narathana+Rd,+Colombo,+Sri+Lanka/@6.9245715,79.8502142,16z/data=!3m1!4b1!4m13!
4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.927
0786!1m5!1m1!1s0x3ae2596b9982dc43:0x3a35356ebd5eed36!2m2!1d79.856522!2d6.916
596?hl=en

รายการเดินท
าง

รายการเดินทางนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เหน็ภาพของการท่องเท่ียว
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ

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 
เดินทางสู่ถ้ำดัมบูลล่า แล้วเดินทางเข้าเช็คอินท่่ีพัก ท่ี Habarana

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Dambulla Cave วัดท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
 เป็นมรดกโลกแหง่ล่าสุดในศรลัีงกา ภายในมีถ้ำท้ังหมด 5 ถ้ำ
มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยมีพระพุทธรปูประดิษฐานประมาณ 153 องค์
ถ้ำดัมบูลล่า  ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คือถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา
ถ้ำเทวานะอลุต

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Sungreen Resort & Spa Habarana หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - โคลอมโบ - Dambulla - Habarana

https://www.google.co.th/maps/dir/Colombo,+Sri+Lanka/Gangaramaya+Temple,+Sri+Jinarathana+Rd,+Colombo,+Sri+Lanka/@6.9245715,79.8502142,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786!1m5!1m1!1s0x3ae2596b9982dc43:0x3a35356ebd5eed36!2m2!1d79.856522!2d6.916596?hl=en


วันท่ี 2
Habarana - สกิิรยิา - แคนดี้

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 

หลังอาหาร เดินทางสู่ Sigiriya หนึง่ในมรดกโลกของศรลัีงกา
เป็นหนึง่ท่ีต้องห้ามพลาดเม่ือมาเยือน
เดินทางสู่เมืองแคนดี้   ถึงเมืองแคนดี้ เข้าเช็คอินท่ีพัก ชมระบำแคนดี้
นมัสการพระเขี้ ยวแก้ว ก่อนทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สิกิร ิยาหรือหินราชสีห์  ประกอบด้วยหนิปลักภูเขาไฟความสูงประมาณ 370 เมตร
ซึ่งบนยอดเขานี้ ในอดีตเป็นพระราชวังเก่า โดยต้องเดินข้ึนบันใดท้ังหมดประมาณ
1,020 ข้ัน และบนยอดเขาสามารถมองเหน็ทิวทัศน์แบบ 360 องศา 
เดินทางสู่เมืองแคนดี้  แวะชม Spice Garden มีสมุนไพรนานาชนดิ อาทิ ต้นโกโก้
มะพร้าว ชา กาแฟ ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ ขิง
ต้นวนลิา ซินมิอน  มีผู้ เชี่ยวชาญนำชมและบรรยายรายละเอียด
เมืองแคนดี้   เข้าเช็คอินท่ีพัก ก่อนท่ีจะชมระบำพื้ นเมืองของชาวศรลัีงกา 
กราบนมัสการพระเข้ียวแก้ว  เป็นพระทันตธาตุเบ้ืองซ้ายล่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Suisse Hotel Kandy หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

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


วันท่ี 3
Kandy - Botanical Gardens - Tea Factory 

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 โรงงานจูเวลเลอรี ่ ศูนย์ผ้าบาติค ก่อนทานอาหารกลางวัน
เดินทางชมโรงงานทำชา ก่อนท่ีจะเดินทางสู่ท่ีพักเมือง นวูาระ อิลิเย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดบุปผาราม หรอื วัดมัลละวัตตะ  วัดท่ีพระอุบาลีพระสงฆ์คณะแรกจากกรงุศรอียุธยา
จำพรรษแ่ละบวชพระให้กับชาวศรลัีงกา
Gem Museum  โรงงานผลิตอัญมณชีื่อดังของเมืองแคนดี้
 ท่านจะได้ชมสารคดีถึงท่ีมาของโรงงานและวิธกีารขุดหาอัญมณ ี
ศูนย์สินค้าผ้าบาติค เป็นศูนย์จำหนา่ยเส้์อผ้า 
Botanical Gardens  เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ท่ีรวบรวมพรรณไม้นานาชนดิจากส่วนต่าง ๆของโลก
ภายในสวนพฤกษศาสตร์เปราดีนยิา แหง่ศรลัีงกาเต็มไปด้วยพืชพันธ ุ์ ไม้จำนวนกว่า
24,680 ชนดิ 
ชมสวนชา  พร้อมนี้ ชมวิธกีารผลิตชาจากโรงานและซิมช้อปชาจากผู้ ผลิตโดยตรง

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น           ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Suisse Hotel Kandy หรือ เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
Kandy - Colombo - วัดกัลยาน ี- วัดคงคาราม - โคลอมโบ

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


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

เดินทางสู่จุดชมวิวเมืองแคนดี้
อิสระชมตลาดและศูนย์ธรุะกิจเมืองก่อนเดินทางสู่โคลมโบ
เดินทางเข้าสู่เมืองโคลอมโบ ชมวัดกัลยาน ีวัดคงคาราม เข้าเช็คอินท่ีพัก
อิสระตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

จุดชมวิวเมืองแคนดี้   ณ จุดท่ีมองเหน็แคนดี้ ท้ังเมือง
อิสระเดินชมและช้อปท่ีตลาดและศูนย์การค้าเมืองแคนดี้
จนได้เวลาเดินทางสู่โคลอมโบ
วัดกัลณียา kelaniya Temple
ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเม่ือ 2,500 ปี
ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีสวยงานละพระพุทธรปูท่ีนำมาจากประเทศไทย
วัดคงคาราม Gangarama Temple ซึ่งเป็นวัดของนกิายสยามวงศ์
มีพระประธานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Hotel Galadari หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
Kandy - Colombo - วัดกัลยาน ี- วัดคงคาราม - โคลอมโบ

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


วันท่ี 5
โคลอมโบ ซิตี้ ทัวร์ - สนามบิน - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Anuradhapura,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@7.
6237047,79.5720136,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc1
11fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320
b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

นำเท่ียวชมเมืองโคลอมโบเช่น ตลาดปลา หาดทราย Independence Memorial
Hall
21:00      สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
01:15+1  เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรลัีงกัน
แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี UL 402
06:15      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ

 เป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดใศรลัีงกาชาวประมงจะนำปลาสดๆท่ีได้จากการออกเรอืใ
นตอนดึกของเม่ือวานเม่ือได้ปลาแล้วจะกลับเข้าฝั่งในช่วงสายๆของวันรุง่ข้ึน
แล้วนำมาขายให้กับผู้ บรโิภค
Independence Memorial Hall
 สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรลัีงกาท่ีได้รับเอกราชจากอังกฤษเม่ือปี พศ.
2491
Mount Lavinia Beach
 เป็นหาดทรายท่ีเปรยีบเสมือนศูนย์กลางของการพักผ่อนสำหรับทุกเภททุกวัย
ท้ังนักท่องเท่ียวและชาวศรลัีงกาเอง 
อิสระช้อปป้งท่ี Odel เปรยีบเหมือนส่วนหนึง่ของมืองโคลอมโบ
มีการเปรยีบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปท่ี Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ 

https://www.google.co.th/maps/dir/Anuradhapura,+Sri+Lanka/Colombo,+Sri+Lanka/@7.6237047,79.5720136,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3afcf4f99360e159:0xc111fe9ebc6dcf0e!2m2!1d80.4036508!2d8.3113518!1m5!1m1!1s0x3ae253d10f7a7003:0x320b2e4d32d3838d!2m2!1d79.861243!2d6.9270786?hl=en


อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 5
โคลอมโบ ซิตี้ ทัวร์ - สนามบิน - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 4 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/955

https://www.atsiamtour.com/sri-lanka/955
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