 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์ศรลี ั งกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ 5 วัน 4
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

พระเขี้ยวแก้ว
ต้นพระศรมี หาโพธ์ ิ
ตื่นตาและใหว้พระที่

วัดกัลยานี
วัดคงคาราม
เจดีย์ถูปาราม
เยี่ยมชม

โรงงาน จูเวลลี่ Handuni
พักผอ่ นช้อปสบาย

ชมระบำพื้นเมือง
ิ ินค้าพื้นเมือง
ช้อปป้ งส




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

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

18,900
17,900
16,900
4,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ - Dambulla - Habarana

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - โคลอมโบ - Dambulla - Habarana
แผนที่

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 รายการเดินทางนี้เป็นเพียงตัวอยา่ งเพื่อให้เหน็ ภาพของการทอ่ งเที่ยว
าง
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
การเดินทาง 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
เดินทางสถู่ ้ ำดัมบูลลา่ แล้วเดินทางเข้าเช็คอินท่พี ั ก ที่ Habarana
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

Dambulla Cave วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534
เป็นมรดกโลกแหง่ ลา่ สุดในศรลี ั งกา ภายในมีถ้ำทั้ งหมด 5 ถ้ำ
มีขนาดใหญเ่ ล็กแตกตา่ งกัน โดยมีพระพุทธรปู ประดิษฐานประมาณ 153 องค์
ถ้ำดัมบูลลา่ ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คือถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา
ถ้ำเทวานะอลุต
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Sungreen Resort & Spa Habarana หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 2

Habarana - สกิ ิรยิ า - แคนดี้
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

หลังอาหาร เดินทางสู่ Sigiriya หนึง่ ในมรดกโลกของศรลี ั งกา
เป็นหนึง่ ที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเยือน
เดินทางสเู่ มืองแคนดี้ ถึงเมืองแคนดี้เข้าเช็คอินที่พัก ชมระบำแคนดี้
นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ก่อนทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ประกอบด้วยหนิ ปลักภูเขาไฟความสูงประมาณ 370 เมตร
ซึ่งบนยอดเขานี้ในอดีตเป็นพระราชวังเกา่ โดยต้องเดินขึ้นบันใดทั้ งหมดประมาณ
1,020 ขั้ น และบนยอดเขาสามารถมองเหน็ ทิวทัศน์แบบ 360 องศา
เดินทางสเู่ มืองแคนดี้ แวะชม Spice Garden มีสมนุ ไพรนานาชนดิ อาทิ ต้นโกโก้
มะพร้าว ชา กาแฟ ตะไคร้ วา่ นหางจระเข้ ขิง
ต้นวนลิ า ซินมิ อน มีผ้ เู ชี่ยวชาญนำชมและบรรยายรายละเอียด
เมืองแคนด้ ี เข้าเช็คอินที่พัก กอ่ นที่จ ะชมระบำพื้นเมืองของชาวศรลี ั งกา
กราบนมัสการพระเข้ ยี วแก้ว เป็นพระทันตธาตุเบื้ องซ้ายล่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
สิกิร ิยาหร ือหินราชสีห์

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Suisse Hotel Kandy หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 3
Kandy - Botanical Gardens - Tea Factory
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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

แคนดี้ ซิต้ ที ั วร์ เชน่ โรงงานจเู วลเลอรี่ ศนู ย์ผ้าบาติค กอ่ นทานอาหารกลางวัน
เดินทางชมโรงงานทำชา กอ่ นที่จะเดินทางสทู่ ี่พักเมือง นวู าระ อิลิเย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

หรอื วัดมัลละวัตตะ วัดที่พระอบุ าลีพระสงฆ์คณะแรกจากกรงุ ศรอี ยธุ ยา
จำพรรษแ่ ละบวชพระให้กับชาวศรลี ั งกา
Gem Museum โรงงานผลิตอัญมณชี ื่อดังของเมืองแคนดี้
ทา่ นจะได้ชมสารคดีถึงที่มาของโรงงานและวิธกี ารขุดหาอัญมณ ี
ศูนย์สินค้าผ้าบาติค เป็นศูนย์จ ำหนา่ ยเส้ ์ อผ้า
Botanical Gardens เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนดิ จากส่วนตา่ ง ๆของโลก
ภายในสวนพฤกษศาสตร์เปราดีนยิ า แหง่ ศรลี ั งกาเต็มไปด้วยพืชพันธ์ ไุ ม้จำนวนกวา่
24,680 ชนดิ
ชมสวนชา พร้อมนี้ ชมวิธ กี ารผลิตชาจากโรงานและซิมช้อปชาจากผ้ ผู ลิตโดยตรง
วัดบุปผาราม

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Suisse Hotel Kandy หรือ เทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

Kandy - Colombo - วัดกัลยานี - วัดคงคาราม - โคลอมโบ

วันที่ 4

Kandy - Colombo - วัดกัลยานี - วัดคงคาราม - โคลอมโบ
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

เดินทางสจู่ ดุ ชมวิวเมืองแคนดี้
อิสระชมตลาดและศนู ย์ธรุ ะกิจเมืองกอ่ นเดินทางสโู่ คลมโบ
เดินทางเข้าสู่เมืองโคลอมโบ ชมวัดกัลยานี วัดคงคาราม เข้าเช็คอินที่พัก
อิสระตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ณ จุดที่มองเหน็ แคนดี้ทั้งเมือง
อิสระเดินชมและช้อปที่ตลาดและศูนย์การค้าเมืองแคนดี้
จนได้เวลาเดินทางสโู่ คลอมโบ
วัดกัลณียา kelaniya Temple
ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี
ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรปู ที่นำมาจากประเทศไทย
วัดคงคาราม Gangarama Temple ซึ ่งเป็นวัดของนกิ ายสยามวงศ์
มีพระประธานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา
จุดชมวิวเมืองแคนด้ ี

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ห้องอาหารโรงแรม

Hotel Galadari หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 5

โคลอมโบ ซิต้ ที ั วร์ - สนามบิน - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

นำเที่ยวชมเมืองโคลอมโบเชน่ ตลาดปลา หาดทราย Independence Memorial
Hall
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 ิภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ

เป็นตลาดปลาที่ใหญท่ ี่สุดใศรลี ั งกาชาวประมงจะนำปลาสดๆที่ได้จากการออกเรอื ใ
นตอนดึกของเมื่อวานเมื่อได้ปลาแล้วจะกลับเข้าฝั่งในชว่ งสายๆของวันรงุ่ ขึ้น
แล้วนำมาขายให้กับผ้ บู รโิ ภค
Independence Memorial Hall
สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรลี ั งกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พศ.
2491
Mount Lavinia Beach
เป็นหาดทรายที่เปรยี บเสมือนศูนย์กลางของการพักผ่อนสำหรับทุกเภททุกวัย
ทั้ งนักทอ่ งเที่ยวและชาวศรลี ั งกาเอง
อิสระช้อปป้ งที่ Odel เปรยี บเหมือนส่วนหนึง่ ของมืองโคลอมโบ
มีการเปรยี บเทียบวา่ หากไมไ่ ด้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไมถ่ ึงโคลอมโบ

วันที่ 5

โคลอมโบ ซิต้ ที ั วร์ - สนามบิน - สนามบินสวุ รรณภูมิ
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 4 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/955

