
 
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07676 

ทวัรศ์รีลงักา-ชมวาฬ 

ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย 7 วนั 6 คืน 

 

 

 
 

แพคเกจเดินทาง : พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ ์2564 

วันแรก กรุงเทพฯ – โคลอมโบ 

XX.XX  ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (ท่านจะไดร้บัก่อนเดินทางประมาณ 1 สปัดาห)์ 
13.55 น. ออกเดินทางสู่โคลอมโบ โดยสายการบินศรีลังกนัแอร ์เท่ียวบินท่ี UL405 (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 15 นาที) 
15.55 น. (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) ถึงสนามบินนานาชาติบนัดาราไนยะเก ประเทศศรีลงักา ผ่าน

พิธีศลุกากรและด่านตรวจคนเขา้เมือง แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัตวัเมืองโคลอมโบ 
เย็น อิสระอาหารเย็น (ไม่รวมในแพกเกจ) 
ที่พกั เมืองโคลอมโบ The Kingsbury Colombo 5* หรือเทียบเท่า 

   
 
วันท่ีสอง โคลอมโบ – เมืองอนุราธปุระ – เมืองดัมบูลลา 

 

 ทริปสบายๆไม่เร่งรบี เป็นส่วนตัว 
 นมัสการพระบรมสารีรกิธาตุ “พระ
ธาตุเขีย้วแก้ว” 

 ชมไร่ชาขึน้ช่ือ Little England 

 ด่ืมด ่าบรรยากาศริมทะเลของเมือง
กอลล ์เมืองเก่าในศิลปะแบบ
โปรตุเกส 

 ล่องเรือชมวาฬ 
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เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 ออกเดินทางสู่เมืองอนุราธปุระ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) 
กลางวัน อิสระรบัประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในแพกเกจ) 
บ่าย เดินทางต่อจนกระทั่งถึงเมืองอนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ตัง้แต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 และเคย

เป็นเมืองหลวงประเทศยถึง 1500 ปี ชมวัดอิสุรุมุณิยะสรา้งขึน้ในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่าพระมหินทอ์รหนัต ์
ราชโอรสของพระเจา้อโศกมหาราช ไดเ้คยมาจ าพรรษาครัง้แรกในแผ่นดินของลงักาที่วัดแห่งนี ้กราบสักการะต้น
พระศรีมหาโพธ์ิที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเก่าแก่กว่าที่พุทธคยา ซึ่งไดป้ระดิษฐานมาตัง้แต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราชราว 2,200 ปีมาแลว้ เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจา้อโศก
มหาราชซึ่งไดน้ าหน่อพระศรีมหาโพธิ์นีม้าจากต าบลพุทธคยา ประเทศอินเดียและเป็นหน่อท่ีแยกจากต้นพระศรี
มหาโพธ์ิท่ีมีอายุยาวนานท่ีสุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ ชมพระมหาเจดียรุ์วันเวลิสายะ 
หรือที่เรียกว่าพระเจดียส์ุวรรณมาลิกที่ใหญ่และงดงามเป็นตน้แบบพระเจดีย์ทรงโอคว ่าอ งคอ์ื่นๆ เช่น พระปฐม
เจดีย ์ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก ชมวัดถูปาราม กราบพระบรมธาตพุระรากขวญัเบือ้งขวากระดกูไห
ปลารา้ของพระพุทธเจา้ น าท่านชม เจดียเ์ชตวัน เจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดของเมืองอนุราธปุระ ชม เจดียอ์ภัยคีรี สรา้ง
โดยพระเจา้คชพาหุ พ.ศ.4 สูงเป็นอนัดบั 2 รองจากเจดียเ์ชตะวนั ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองดมับูล
ลา (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เย็น อิสระรบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในแพกเกจ) 
ที่พัก เมืองดัมบูลลา Amaya Lake Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า 

   
 
วันท่ีสาม ถ า้ดัมบูลลา – ป้อมสิกิริยา – แคนดี ้– สักการะพระเขี้ยวแก้ว 

08.30 รบัประทานอาหารเชา้ แลว้จึงน าท่านเดินทางต่อไปยังยอดเขาสิกิริยา   
 หลังจากนั้นน าท่านชมถ ้าดัมบูลลา ซึ่งตอ้งเดินขึน้เขาสูงประมาณ 500 ฟุต มีบันไดกา้วสบายๆและทางเดิน

ลาดใชเ้วลาขึน้ประมาณ 30 นาที เมื่อถึงแลว้ ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ า้
ท่านจะพบกับความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย ์พระพุทธรูปแกะสลัก หินปางสมาธิ
ประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ า้ที่มีหลายหอ้ง  

 **ผูใ้หญ่เดินไม่ไหวสามารถเที่ยวชมโดยรอบพระทองและชมพิพิธภัณฑ์   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแคนดี ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
กลางวัน อิสระรบัประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในแพกเกจ) 
บ่าย ระหว่างทางแวะ ชมสวนสมุนไพร ที่มีผลิตผลทางการเกษตรจ าหน่าย เช่นน า้ยาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพรา้ว

คิงศโ์คโคนทั หรือน า้ยาสมนุไพรแกโ้รคไขขอ้เส่ือม ในอดีตเกาะลงักาเป็นเมืองที่ส่งออกสมนุไพรสู่ประเทศแถบยโุรป
และตะวนัออกที่ส าคญัแห่งหน่ึงของโลก เมืองแคนดีเ้ป็นเมืองหลวงเก่า ในอดีตองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
รชัการที่ 5 แห่งสยามประเทศได้เคยเสด็จประพาส เมืองนีต้ั้งอยู่ในหุบเขาสูงท่ามกลางป่าเขียวขจีและไร่ชา ที่
สวยงามสุดสายตา ถึงเมือง แคนดี ้ เมืองที่ตัง้อยู่ 500 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล เป็นเมืองที่มีประชากรเป็น
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อันดับสองรองจากโคลอมโบ และในอดีตแคนดีเ้คยเป็นเมืองหลวงของกษัตรยแ์ห่งอาณาจักรสิงหล ก่อนการ
ยกดินแดนใหก้ับจักรวรรษอังกฤษในปี ค .ศ. 1815 หลังจากที่ไดต้่อตา้นชาวโปรตุเกส และชาวดัชตม์านานถึง
สามศตวรรษ แคนดีเ้ป็นเมืองที่แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา วัดวาอารามในเมือง
นีย้ังคงรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชน เยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส าหรบัพุทธศาสนิกชนใน
ศรีลังกาและทั่วโลก เพราะเป็นที่ตัง้ของ ดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว น าชมและสักการะพระ
ทนตข์องพระพุทธเจา้และสักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ดา้นใน  

เย็น ชมวิวเมืองเหนือทะเลสาบ  อิสระรบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในแพกเกจ) 
ที่พัก  เมืองแคนดี ้Amaya Hills Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

   
 
วันท่ีส่ี แคนดี ้– นูวารา เอลิยา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองนูวาร่า อิริย่า (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  
11.30  เดินทางถึงนูวารา เอลิยา จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม “Little England” เนื่องจากอังกฤษจ าลองประเทศศรีลังกา

เป็นเมืองแห่งไร่ชากลางหุบเขา ซึ่งมีอากาศเย็นสบายมีบรรยากาศน่าอภิรมยย์ิ่งนัก ส่ิงก่อสรา้งในบริเวณนีจ้ะมี
รูปแบบสมัยอาณานิคม ยุคพระราชินีแอนนแ์ห่งประเทศอังกฤษ  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน (ไม่รวมในแพกเกจ)   
 เขา้สู่ที่พักในนูวาร่า เอลิยา  
เย็น อิสระรบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในแพกเกจ) 
ที่พัก เมืองนูวารา เอลิยา Grand Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า 

   
 
วันท่ีห้า นุวาร่า เอลิย่า – กอลล ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองกอลล ์(เดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) เมือง
ชายทะเลที่อยู่ใตสุ้ดของศรีลังกา เต็มไปดว้ยความสวยงามดังสมญานาม “ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย” 
และยังเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของยุคอาณานิคมในอดีตที่เคยถูกปกครองโดยชาติตะวันตกมายาวนานกว่า 
100 ปี ที่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน (ไม่รวมในแพกเกจ)   
บ่าย เดินทางต่อจนถึงเมืองกอลล ์เขา้สู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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เย็น อิสระรบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในแพกเกจ) 
ที่พัก เมืองกอลล ์ Jetwing Light House 5* หรือเทียบเท่า 

   
 
วันท่ีหก กอลล ์– โคลอมโบ 

06.00 น. น าท่านท ากิจกรรมดูปลาวาฬ โดยน าท่านขึน้เรือพรอ้มชูชีพนิรภัย แล่นเรือ6ออกไปในบริวเณชมปลาวาฬ หาก
ท่านโชคดีจะไดเ้ห็นฝูงปลากระโดดทักทายท่านประหนึ่งยินดีตอ้นรบันักท่องเที่ยวจากแดนไกล ใหท้่านไดส้นุก
สนามและประทับใจกับสัตวโ์ลกแสนน่ารกัเหล่านี ้(รบัประทานอาหารเชา้และขนมขบเคีย้วพรอ้มเครื่องด่ืมบน
เรือ) 

12.00 กลับมาเช็คเอา้ทจ์ากที่พัก อิสระอาหารกลางวัน (ไม่รวมในแพกเกจ) แลว้จึงน าท่านเที่ยวชมเมืองกอลล ์ซึ่ง
เป็นเมืองเก่าแก่ตัง้แต่ยุคที่ชาวโปรตุเกสเขา้มายังบริเวณนีใ้นช่วงคริสศตวรรษที่16  ชาวโปรตุเกสเห็นว่าเป็น
เมืองที่มีภูมิทัศนส์วยงามจึงไดส้รา้งเมืองเล็กๆในรูปแบบของยุโรปขึน้ที่นี่ประกอบดว้ยบา้นเมืองในศิลปะยุโรป 
มีก าแพงโบราณและประภาคารอันสวยงาม ท าใหเ้มืองนีก้ลายเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่ขึน้ชื่ออย่างมาก
ของประเทศศรีลังกาตอนใต ้  

จากนั้น เดินทางต่อไปยังโคลัมโบ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
เย็น อิสระรบัประทานอาหารเย็น (ไม่รวมในแพกเกจ) 
ที่พัก เมืองโคลอมโบ The Kingsbury Colombo 5* 

 
วันท่ีเจ็ด โคลอมโบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นน าท่านเที่ยวชม  โคลอมโบ  เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างกา้ว 
ผ่านชม หอนาฬิกาเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี สิ่งก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยอาณานิคม ซึ่ง
ศรีลังกาอยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศอังกฤษ แวะชม The Fort ย่านธุรกิจการคา้ที่ส าคัญที่สุดของนคร
โคลัมโบ  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน (ไม่รวมในแพกเกจ) 
 จากนั้นเดินทางเขา้สู่สนามบิน 
14.20 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยศรีลังกนัแอรเ์วยส ์ เท่ียวบินท่ี UL406 

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
************************************* 

อัตราค่าบริการ-ต่อท่าน (บาท)   พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ ์2564 
ศรีลังกา 7 วัน 6 คืน 
จ านวนผู้เดินทาง 

ราคา/ท่าน 

4 ท่าน 35,900.- 

8 ท่าน 32,900.- 
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ค่าบริการรวม  
-  ค่าที่พกั 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้งตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า 
-  ค่ายานพาหนะรบัส่งและน าเท่ียวตลอดรายการที่ระบุ 
-  ไกดท์อ้งถิ่นภาษาองักฤษดแูลท่านตลอดการเดินทาง 
-  ค่าอาหารเชา้ตามที่ระบุในรายการ 
-  ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามที่ระบุไวใ้นรายการ (รวมค่าชมวาฬแลว้) 
-  ค่าธรรมเนียมประกนัอบุติัเหต ุวงเงิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์ 
 
ค่าบริการไม่รวม  
- ตั๋วเครื่องบิน 
-  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื่องด่ืม นอกจากรายการ 
- ค่าอาหารกลางวนั และอาหารเย็น (ไกดท์อ้งถิ่นจะเป็นผูน้  าไปทาน หรือท่านตอ้งการแวะรบัประทานอาหารทอ้งถิ่นตามรา้นระหว่าง
ทางสามารถแจง้ไกดท์อ้งถิ่นได)้ 
-  ค่าทิปคนขับรถ และทิปไกดท์อ้งถิ่น  
-  ค่าถ่ายรูปที่เมืองแคนดีแ้ละสถานท่ีต่างๆหากมีการเรียกเก็บ 
-  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
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