
 

 

ป ี2013 

รว่มสนบัสนนุโดย 

มหศัจรรย์ศรีลงักา 6 วนั 4 คืน  

ตามรอยพระพทุธศาสนา, รว่มถวายสงัฆทาน ณ วดัพระเขีย้วแกว้ 

ดนิแดนเพชรเมด็งามแหง่มหาสมุทรอนิเดยี มีนาคม 2556  30,900.- 
 

 กาํหนดวนัเดนิทาง ป ี2013 : (*ราคา 30,900 บาท) 

TOUR CODE : LK151501BB 

กําหนดวนัเดนิทาง  : 23-28 ม.ีค. 

6 วนั 4 คนื มหัศจรรยศ์รลีงักานครโคลมัโบ – เมอืงแคนด ี– สวนพฤกษศาสตรแ์หง่เปราดนียิา 

- วดัพระเขีย้วแกว้  - วดัอรวุหิาร สวนสมนุไพร - เมอืงดมับลูา่ - ถ้าํดมับลูา่ – เมอืงสกิริยิา 

- พระราชวงัลอยฟา้สกิริยิา- เมอืงเกา่อนรุาธปรุะ -  วดัอสิรุมุณยีะ - ตน้พระศรมีหาโพธิ์  

- เจดยีร์วุนัเวลสิยะ - เจดยีเ์ชตวนาราม – เจดยีอ์ภยัครี ี– ถปูาราม  - สระแฝด  - เมอืงมหินิ 

- ตะเล - วดัเกลาณยีะราชมหาวหิาร – ซฟีูด้ดนิเนอร ์

(กรณุาเตรยีมเสือ้ผา้ชดุขาว สาํหรบัรว่มถวายสงัฆทาน พระธาตเุขีย้วแกว้) 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – โคลมัโบ – เมืองแคนด ี– ระบาํแคนเดีย้น – วดัพระเขีย้วแก้ว 



 

 

04.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ R (แถว R) ประตทูางเขา้ที ่ 

 9 อาคารผูโ้ดยสาร สายการบนิศรลีงักนั แอรไ์ลนส์ (Sri Lankan Airlines) ณ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

06.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคลัมโบ โดยเที่ยวบิน UL899 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.25 

ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสาย

การบินฯ บริการ อาหารค่ํา ระหว่างเที่ยวบินสู่นครโคลัมโบ 

08.35 น. เดินทางถึงกรุงโคลัมโบ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

 นําท่านขึ้นสู่รถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่ เมืองแคนดี (Kandy) (ระยะทาง

ประมาณ 103 กิโลเมตร) ราชธานีแห่งสุดท้ายของศรีลังกา สูงเหนือระดับน้ําทะเล

ถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็น

อันดับสองรองจากกรุงโคลัมโบ ปกครองโดยกษัตริย์ตั้งแต่พุทธศักราชที่ 1 

ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานต่อเนื่องยาวนานนับได้ 2,300 กว่าปี มีกษัตริย์

ทั้งสิ้น 173 พระองค ์จนถงึในรชัสมยั พระเจา้ศริวิกิรมราชสีหะ กษัตริย์องค์สุดท้าย

แห่งราชวงศ์แคนดี เมืองนี้เคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหลก่อนการยก

ดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากที่ได้ต่อต้านชาวโปรตุเกส

และชาวดัตช์มานานถึงสามศตวรรษ สุดท้ายก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุด  ตกเป็น

อาณานิคมรวมแล้วเกือบ 500 ปี จนได้รับเอกราชเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   

บา่ย นาํทา่นเดนิทางสู ่ สวนพฤกษศาสตรแ์หง่เปราดนียิา (Royal Botanical Garden) 

สวนพฤกษศาสตรแ์หง่เปราดนียิา เมอืงแคนด ีประเทศศรลีงักา เปน็สวนทีม่พีนัธุไ์ม้

มากกวา่ 5,000 ชนดิจากทกุมมุโลกบนพืน้ทีก่วา่ 375 ไร ่ บางชนดิกส็ามารถพบ

เหน็ไดท้ีศ่รลีงักาอยา่งเดยีว ภายในจะพบพชืพนัธุไ์มจ้าํนวนมากจดัเปน็ระเบยีบ

เรยีบรอ้ยสวยงาม แบง่เปน็สว่นๆ ไดแ้ก ่ สวนเครือ่งเทศ สวนดอกไม ้ สวนกลว้ยไม ้

สวนตะบองเพชร สวนปาลม์ สวนสมนุไพรเรอืนกระจกสาํหรบัแอนทเูรยีม ฯลฯ 

นอกจากนีส้วนพฤกษศาสตรแ์หง่เปราดนียิา ยงัมชีือ่เสยีงตดิอนัดบั1ใน10 สวน

พฤกษศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของโลก จากนัน้นาํทา่นเขา้ชม ระบาํแคนเดีย้น (Kandyan 

Dance) ซึง่เปน็การแสดงพืน้เมอืงของชาวศรลีงักา เชือ่กนัตามคาํบอกเลา่วา่การ

รา่ยราํระบาํแคนเดีย้น มตีน้กาํเนดิมาจากคนทรงชาวอนิเดยีผูซ้ึง่เดนิทางไกลมายงั

ดนิแดนสงิหลเพือ่ประกอบพธิกีรรมแกอ้าการเจบ็ปว่ยของกษตัรยิซ์ึง่เชือ่กนัวา่เกดิ

จากมนตด์าํของราชนิอีงคแ์รกนาม "วชิาญา" และเมือ่เสรจ็สิน้พธิกีรรมรา่ยราํแลว้ 

อาการเจบ็ปว่ยของกษตัรยิก์ห็ายเปน็ปลดิทิง้ ทาํใหก้ารรา่ยราํระบาํแคนเดีย้นนี้

กระจายออกไปทัว่ทกุสารทศิ ไดเ้วลานาํทา่นเดนิทางสู ่วดัพระเขีย้วแกว้ ( Temple 



 

 

of the sacred tooth relic of Buddha) หรอื วดัมลัลกิา ดาลดา แหง่เมอืงแคนดี 

ประเทศศรลีงักา เปน็สถานทีป่ระดษิฐาน พระทนัตธาตขุององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจา้หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม พระเขีย้วแกว้ เพยีงองคเ์ดยีวทีป่รากฏบนโลกมนษุย ์

โดยมหีลกัฐานรองรบัความถกูตอ้งตรงตามพระคมัภรีม์หาวงัศา ดว้ยวา่พระทนัต

ธาตหุลงัจากการถวายพระเพลงิพทุธสรรีะมอียูด่ว้ยกนั 4 องค ์ นบัตัง้แตพ่ทุธ

ศตวรรษที ่ 9 พระเขีย้วแกว้ไดป้ระดษิฐานอยูบ่นแผน่ดนิแหง่นีม้าโดยตลอด มเิคย

ถกูนาํออกนอกดนิแดนเลย ตัง้แตถ่กูอญัเชญิมาจากชมพทูวปี โดยเจา้หญงิเหม

มาลา แหง่แควน้ กาลงิคะ เมือ่กวา่ 1,700 ปกีอ่น ชาวศรลีงักาตา่งถวายความเคารพตอ่

พระทนัตธาตอุยา่งสงูสดุ โดยเชือ่กนัวา่หากเมือ่ใดพระเขีย้วแกว้ถกูนาํออกนอก

เกาะลงักาแลว้จะนาํภยัพบิตัมิาสูป่ระเทศชาติ 

(กรุณาสวมเสื้อผ้าชุดขาว สําหรับร่วมถวายสังฆทาน ซึ่งต้องถวายภายนอกวัด

ตามธรรมเนียมของการรับถวายสังฆทานของพระศรีลังกา  ซึ่งต้องรับสังฑทาน

นอกวัดเท่านั้น) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก 

 นาํทา่นเขา้พกัในโรงแรม SUISSE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่สอง วัดอรุวิหาร – สวนสมุนไพร – วัดถ้ําดัมบูล่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดอรุวิหาร (Aluvihara temple) (ระยะทางประมาณ 30 

กิโลเมตร) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีการสอนพระพุทธศาสนาซึ่งในอดีตกาล

พระไตรปฎิกจะถกูจารกึลงบนใบลาน จนกระทั่งเมื่อ 92 ปีก่อนคริสตกาลได้เปลี่ยน

ให้มีการจารึกออกมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับหนังสือ ต่อมาในปีพ .ศ.956 พระพุทธ

โฆษาจารย์จากประเทศอินเดียเดินทางมาสืบพระไตรปิฎก และแปลอรรถกถาพระ

ไตรปฏิกจากภาษาสงิหลเปน็ภาษาบาลทีาํใหเ้ราชาวพทุธมีคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่

นํามาอ้างอิงได้ถึงทุกวันนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสมุนไพร (Ranwali 

garden in Matale) สวนสมนุไพรทอ้งถิน่ชือ่ดงัประจําเมืองมาตาเล (Matale) ซึ่งมี

ผลิตภณัฑต์า่งๆจากสมนุไพรธรรมชาติแท้ปลอดสารเจือปนจําหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์

ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมซื้อเป็นของฝาก คือ น้ํายาปลูกผมสกัดจากน้ํามันมะพร้าว

คิงส์โคโคนัทและน้ํายาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่วัดถ้าํดมับลูา่ (Dambulla cave temple) (ระยะทางประมาณ 42 

กิโลเมตร) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่ง 



 

 

 ล่าสดุในศรลีงักา สร้างโดยพระเจา้วาลากมับาหรอืพระเจา้วฏัฏคามณอีภยั พระองค์

ทรงเคยพํานักในถ้ําที่ดัมบูล่าเป็นเวลาทั้งสิ้น 14 ปีในช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่น

จากเมืองอนุราธปุระเพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบ ซึ่ง

ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะและเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้าง

วิหารศิลาภายในถ้ําที่เมืองดัมบูล่านี้ ภายในถ้ํามีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริง

ประดิษฐานอยู่ถึง 153 องค์  รูปปั้นกษัตริย์ 3 องค์ และ รูปปั้นของเทวีและเทพใน

ศาสนาฮินดูอีก 4 องค์ แบ่งเป็นถ้ําย่อยจํานวน 5 ถ้ําด้วยกันมีขนาดเล็กใหญ่

แตกตา่งกนัออกไป ประกอบดว้ย ถ้ําเทวราชา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง

นิพพาน ยาว 14 เมตร ประทับบนแท่นหินมีพระสาวก คือ         พระอานนท์ กับ

พระพทุธเจา้องคต์า่งๆอกี 4 องค์, ถ้ํามหาราชา ซึ่งเป็นถ้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง 40 องค์ ประทับยืน 16 องค์ มีเทวดาสมันวิษณุ    

มีรูปปั้นของกษัตริย์พระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย ผู้ริเริ่มการ

สร้างวดัถ้าํดมับลูา่ รูปปัน้กษัตริย์นิสสังกมัลละ พระโพธิสัตว์เมไตรยะ พระโพธิสัตว์

อวโลติเกศวร, ถ้ํามหาอลุวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ถ้ํานี้มี

พระพุทธรูปทั้งยืนและนั่ง 50 องค์ และรูปปั้นเท่าองค์จริงของกษัตริย์, ส่วนถ้ําที่ 4 

และ 5 เป็นถ้าํทีม่ขีนาดเลก็ เป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูปและสถูปขนาดเล็กซึ่ง

แกะสลักโดยชาวพื้นเมือง ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมือง   สิกิริยา (Sigiriya) 

(ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก 

นาํทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั SIGIRIYA VILLAGE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่สาม  สิกิริยา – พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา – อนุราธปุระ (พักค้าง 2 คืน) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเข้าชม พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา (Sigiriya rock fortress)  หรือที่ผู้คน 



 

 

รู้จักในนาม ภูเขาสิงห์โต (Lion rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้า

แห่งศรลีงักา สิ่งมหศัจรรยข์องโลกลาํดบัที ่8 สร้างโดยกษตัรยิก์ัสยปาสมัยศตวรรษ

ที่ 5 ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิด

จากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกล

จากรอบๆด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร บนยอดศิลายังคงหลงเหลือรากฐาน

ของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ํา มีถ้ําที่ผนังถ้ําเต็ม

ไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ของชาวสิงหลที่ยังอยู่ในสภาพดีเพราะเป็นภาพเขียนแบบ

ปูนเปียกที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ําให้เรียบก่อนบรรจงวาดภาพสีสันสดใสลงไป

ด้วยความละเอียดอ่อน สถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นวัดพระป่ามาก่อนโดยเคยมีผู้มา

ปฏิบัติธรรมบําเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ําต่างๆ ดังปรากฏสถูปและร่องรอยที่ล้างเท้าก่อน

เข้าไปในถ้ํา  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร) นําท่านชม

ความสวยงามภายใน เมืองเก่าอนุราธปุระ (Anuradhapura) เมืองท่องเที่ยวที่มี

ชื่อ เสียงแห่งดินแดนพระพุทธที่น่าสนใจซึ่ งแฝงไปด้วยอารยธรรมของ

พระพุทธศาสนา ในอดีตกาลเคยเป็นเมืองหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศศรีลังกา

และ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ.1982 

นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีพิธีกรรมเฉลิมฉลองมากที่สุดในบรรดาเมืองเก่าแก่ต่างๆ 

ของศรีลังกา และทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดของเมืองนี้คือ ดากาบา (เจดีย์) สร้าง

ด้วยอิฐตากแห้งก้อนเล็กๆสร้างเป็นรูปทรงกลมผ่าครึ่ง   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก 

 นาํทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั PALM GARDEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่สี่ เมืองอนรุาธปรุะ – วัดอสิรุมุณยีะ - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยะ  

เจดีย์เชตวนาราม – เจดีย์อภัยคีรี – เจดีย์ถูปาราม – สระแฝด – เมืองมิหินตะเล 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมนําท่านเข้าชม วัดอิสุรุมณียะ (Isurumuniya) วัด

โบราณซึ่งถูกสร้างขึ้นเป็นวัดแรกแห่งดินแดนสิงหล ณ เกาะศรีลังกา สมัยราชวงศ์

ปัลละในช่วงพ.ศ.1200 สร้างติดกับภูเขาขนาดเล็กหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มี

ภาพสลักบนหน้าผา เป็นภาพการเสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระแม่คงคา ณ วาลี



 

 

ปุรัม ในอินเดีย นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของทางวัดซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่

ค้นพบในเมอืงอนรุาธปรุะ ซึ่งหนึง่ในนัน้คอื ปฏิมากรรมคู่รัก” (The Lovers) ได้รับ

การยกยอ่งวา่มคีวามออ่นหวานนา่รกัทีสุ่ดชิ้นหนึ่งของศรีลังกา นําท่านสักการะต้น

พระศรมีหาโพธิ ์(Sri Maha Bodhi tree) ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุราว 2,300 ปีก่อนซึ่ง

กล่าวกนัวา่เปน็หนอ่ไมท้ีก่าํเนดิจากกิง่ตน้พระศรมีหาโพธิท์ีซ่ึง่เคยเปน็ทีป่ระทบัและ

ตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ณ เมืองพุทธคยา และนับเป็นต้นไม้แห่ง

ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ว่าต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทําให้พันธุ์ต้นโพธิ์กลายเป็น

พันธุ์ไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมานับแต่สมัยพุทธกาล จากนั้นนํา

ท่านสักการะ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยะ (Ruwanveliseya) สถูปศักดิ์สิทธิ์ขนาด

ใหญ่สีขาวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 91 เมตร สูง 92 เมตร สร้างขึ้น จากก้อนหิน 

ภูเขาโดยพระประสงค์ของพระเจ้าทุฎฐคามณี เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทรงได้รับชัยชนะ 

จากศึกยุทธหัตถีจากกษัตริย์ทมิฬ โดยใช้ช้างลากหินเหล่านั้นมา เพราะฉะนั้นเรา

จะเห็นการสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ได้ช่วยในการสร้างพระ

มหาเจดยีน์ี ้ได้เวลานาํทา่นสกัการะ เจดียเ์ชตวนาราม(Jethawanaramaya) สร้าง

ด้วยอิฐทั้งองค์ในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ(ครองราชย์พ.ศ. 819-846) เป็นเจดีย์สูง 

122 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 113 เมตร จึงเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็น

สิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกใน ยุคสมัยเดียวกัน รองลงมาจากปิรามิด 2 

แห่งในอยีปิต ์ฐานบรเิวณโดยรอบองคเ์จดยีเ์ชตวนันีม้ซีากโบราณสถานและอาคาร

ต่างๆหลงเหลืออยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา กุฏิ

พระสงฆ์ ศาลาโรงธรรม อ่างเก็บน้ํา ที่สรงน้ําพระ โรงทาน และสํานักสงฆ์เชตวัน

วิหารที่พระเจ้ามหาเสนะทรงสร้างขึ้น  นําท่านสักการะ เจดีย์อภัยคีรี 

(Abhayagiriya) เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเจดีย์เชตวัน 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 เมตร สูง 113 เมตร ถูกสร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย  

เมื่อราว 2,100 ปี ก่อน ด้านหน้าขององค์เจดีย์ มีวิหารประดิษฐานพระพุทธ

ไสยาสน์ ก่ออิฐถือปูนยาวประมาณ 10 เมตร และมีความสวยงาม นําท่านแวะชม 

สระแฝด  (Twin ponds) เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะและ

สถาปัตยกรรมของชาวสิงหลโบราณ โดยสระน้ําแฝดแห่งนี้มีความเก่าแก่มากกว่า 

1,700 กว่าป ีคาดวา่ถกูสรา้งขึน้เพือ่ให้พระภกิษสุงฆใ์ชเ้ปน็ทีส่รงน้าํ บริเวณสระน้าํ



 

 

มปีระตมิากรรมสลกัเปน็รปูพญานาคและหวัสงิหท์ีท่าํหน้าที่คุ้มครองสระน้ํา นําท่าน

สักการะเจดีย์ถูปาราม (Thuparamaya) ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วน พระ

รากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญที่สุด เป็นพระ

เจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ณ สถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์

เอง เสด็จเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา 7 วัน บริเวณรอบสถูปจะมีพระพุทธรูปนั่งปาง

สมาธิในซุ้มทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้สักการะบูชา ได้ทั่วทุกทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงในโรงแรม PALM GARDEN HOTEL 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิหินตะเล (Mihintale) สถานที่สําคัญและยิ่งใหญ่ของ 

 ประเทศศรลีงักา ซึ่งมอีายปุระมาณกวา่ 2,000 ปี เหตุเพราะพระเจ้าเทวานัมปิยะติส

สะได้ทําให้เกิดพุทธศาสนาประดิษฐานเป็นครั้งแรกในศรีลังกา สมัยต่อมาอาราม

แห่งนี้ก่อเกิดพัฒนาการกลายเป็นวัดป่าอรัญวาสีมีพระสงฆ์จําพรรษาประมาณ 

2,000 รูป ถือว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาสําคัญแห่งหนึ่งของชาวศรีลังกา ทุกวัน

เพ็ญเดือนเจ็ดของทุกปี ชาวพุทธลังกาจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมุ่งหน้ามา

เมืองนี้ เพื่อน้อมรําลึกถึงคุณูปการของพระมหินทเถระ เรียกกันว่า วันโปสอนบูชา 

โดยการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขามิหินตะเลซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาเสยเจดีย์ นั้นต้องเดิน 

 ขึ้นทางบันไดหินกว่า 1,840 ขั้น เชื่อกันว่ามหาเสยเจดีย์นั้นเป็นสถานที่ที่พระมหิ

นทเถระย่างเหยียบผืนเกาะลังกาเป็นครั้งแรก ต่อมากลายเป็นหนึ่งในโสฬสบุณย

สถานอนัศกัดิส์ทิธิข์องชาวลงักา ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

และพระอฐัิธาตขุองพระมหินทเถรเจา้  มีความสูงวัดได้ 15 เมตร วัดขนาดโดยรอบ 

41 เมตร บริเวณลานรอบพระเจดยีเ์ปน็จดุชมววิสามารถเหน็ตวัเมอืงอนรุาธปรุะและ

บริเวณโดยรอบ  และระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้พบวัดอัมพตาลราชมหา

วิหาร และ อัมพัตถเจดีย์ ซึ่งแปลว่า "เจดีย์เนินมะม่วง" บรรจุพระธาตุหรือพระอัฐิ

ธาตขุองพระมหนิทรเถระ  ผู้ทรงมพีระคณุอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็น

การราํลกึถงึคณุงามความดีของพระอรหันต์ผู้มอบกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธองค์ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก 

 นาํทา่นเขา้พกัในโรงแรม PALM GARDEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ห้า วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร – นครโคลัมโบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

 

 นําท่านเดินทางกลับสู่ นครโคลัมโบ (ระยะทาง 116 กิโลเมตร)  เมืองหลวงของ

ประเทศศรีลังกา โดยชื่อโคลัมโบมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา 

แปลวา่ "ท่าเรอืทีม่ตีน้มะมว่ง" ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 และชาวโปรตเุกสดดัแปลงชือ่

นี้เพื่อเป็นเกียรติแก่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  เมืองโคลัมโบตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง

ตะวนัตกตดิมหาสมทุร เมืองโคลมัโบเปน็ศนูยก์ลางทางธรุกิจมีห้างสรรพสินค้า และ

ออฟฟิศ สํานักงานต่างๆ มากมาย และยังมีสถานที่สําคัญ เช่น สถานที่พักของ

ประธานาธิบดี หอนาฬิกาดัดแปลงจากประภาคารเก่า รวมไปถึงกลุ่มตึกอาคาร

โบราณ ที่ทําให้หวนรําลึกถึงยุคจักรวรรดิเก่าๆ ที่เมืองนี้ท่านจะได้เห็นวัฒนธรรมที่

ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ระหวา่งศาสนาพทุธและศาสนาอิสลาม เพราะนอกจากจะ

ได้เห็นมัสยิดมากมายแล้ว ที่โคลัมโบยังเป็นแหล่งรวมวัดพุทธและวัดฮินดูอีกด้วย 

นําท่านเดินทางสู่  วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Maha 

Vihara)  เป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุในศรลีงักา ก่อนเขา้วดัทกุคนต้องถอดรองเท้า เดินเท้า

เปล่าเข้าไป ไม่ว่าพระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีก็ต้องถอดตาม

ประเพณี และสิ่งที่ดูแล้วแปลกตาคือแม่ชีที่นี่จะห่มผ้าสีเหลืองเหมือนกับพระ  ท่าน

จะพบเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ทรงระฆังคว่ําสูง 30 เมตร ตั้งตระหง่านเด่นเป็นสง่า

ตรงใจกลางของวัด สร้างครอบรัตนบัลลังก์ที่กษัตริย์ศรีลังกาสร้างถวาย

พระพุทธเจ้า ทําให้ชาวศรีลังกาเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับที่นี่ใน

สมัยพุทธกาล  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

บา่ย นาํทา่น นัง่รถชมนครโคลมัโบ ผา่นยา่นศนูยก์ลางธรุกจิ, ยา่นทีพ่กั Cinnamon 

Garden, อาคารรฐัสภา, ทีท่าํการสหราชอาณาจกัรในปจัจบุนั, กรมการทหาร,  

ผา่นถนนรมิหาดเลยีบชายฝัง่ทะเลไปยงัยา่นตลาดนดั, วดัฮนิด,ู โบสถค์รสิตท์ีถ่กู

สรา้งขึน้โดยชาวดตัชใ์นอดตีกาล, จตัรุสัอสิรภาพ, และนาํทา่นเดนิทางสูศ่นูย์

จาํหนา่ยของฝากทอ้งถิน่ LAKSALA เพือ่เลอืกซือ้ของฝาก อสิระใหท้า่น   ชอ้ปปิง้ 

 ซือ้ของฝากตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํทา่นเดนิทางสู่โรงแรม CATAMARAN BEACH 

HOTEL โดยในโรงแรมมบีรกิารหอ้งอาบน้าํสาํหรบัทกุทา่น (แยกเปน็หอ้งอาบน้าํ

ชาย-หญงิ) เพือ่ใหท้กุทา่นผอ่นคลายอริยิาบทกอ่นมือ้ค่าํซฟีูด้ดนิเนอร ์ ณ รมิ

ชายทะเล 



 

 

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํมือ้พเิศษ ซฟีูด้ดนิเนอร ์ ณ โรงแรม CATAMARAN BEACH 

HOTEL   

22.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินนครโคลัมโบ 

วันที่หก นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ 

01.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ UL888 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง) 

06.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 

TOUR CODE : LK151501BB 

6 วนั 4 คนื มหัศจรรยศ์รีลงักา 
กาํหนดวนัเดนิทาง ป ี2013 : (*ราคา 30,900 บาท ) 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ป ี23 – 28 ม.ีค. 2556  ม.ีค. 56 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เดก็ 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 30,900 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,700 

เดก็ต่าํกวา่ 12 ป ี(เสรมิเตยีง – พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 27,900 

เดก็อาย ุ7-12 ป ี(ไมเ่สรมิเตยีง – พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 25,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ัง่ confirm เทา่นัน้) 

13,000 

 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน้าํมนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่าย

การบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่26 พฤศจกิายน 2555) ** 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือ่ทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณเีดนิทางเปน็ผูใ้หญ ่3 

ทา่น แนะนาํใหท้า่นเปดิหอ้งพกั เปน็ 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณเีดนิทางเปน็ตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่น

วนัเดนิทางได ้

 



 

 

ขอ้แนะนาํสาํหรบักระเปา๋เดนิทาง 

กระเปา๋เดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้าํหนกัไมเ่กนิ 30 กก.  

กระเปา๋ถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กก.  

 

ขอ้หา้มสาํหรบัสิง่ของทีจ่ะบรรจใุนกระเปา๋ถอืขึน้เครือ่งบนิ  

 หา้มนาํของมคีมทกุชนดิขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพบั, กรรไกรตดัเลบ็, โลหะปลายแหลมทกุ

ชนดิใสใ่นกระเปา๋เดนิทางทีถ่อืขึน้เครือ่ง (Hand carry) แตท่า่นสามารถโหลดใสก่ระเปา๋

ใบใหญไ่ด ้

 

 ของเหลวทีส่ามารถใสก่ระเปา๋ถอืขึน้เครือ่งได ้ เชน่ ครมี โลชัน่ น้าํหอม ตอ้งมปีรมิาตรไม่

เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ขวด (เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาปรมิาตรบรรจภุณัฑ ์ ทีฉ่ลากแสดงขา้ง

ขวดเทา่นัน้) 

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษไีดต้ามปกติและตอ้งใหพ้นกังานบรรจถุงุทีป่ดิสนทิ 

ไมม่รีอ่งรอยการเปดิออก จงึจะสามารถถอืขึน้เครือ่งได ้  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วศรลีงักา 6 วนั (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นกัทอ่งเทีย่วสายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์(กระเปา๋เดนิทาง

น้าํหนกั ไมเ่กนิ 30 กก.) 

 คา่ภาษสีนามบนิ, คา่ภาษนี้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

  คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ีม่อีายเุกนิกวา่ 85 ป)ี 

 คา่ภาษปีระเทศศรลีงักา, คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุ

 คา่วซีา่เขา้ประเทศศรลีงักา (กรณุาสง่สาํเนาพาสปอรต์ เพือ่ทาํวซีา่) 

 คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนาํเทีย่ว, พนกังานยกกระเปา๋ทีโ่รงแรม, คา่เขา้ชม

สถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) อาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ



 

 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (2 USD/ทา่น/วนั), คนขบัรถ (2 USD/ทา่น/วนั) (คดิเปน็ 5 วนั เทา่กบั 

20 USD) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 5 วนั เทา่กบั 10 USD) 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การชาํระเงนิ งวดที ่1: สาํรองทีน่ัง่จา่ย 10,000 บาท / ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัจากทาํการจอง  

  งวดที ่2: ชาํระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณยีกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31วนั ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   

(สงกรานต-์ปใีหม ่45 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั หกัคา่มดัจาํ 10,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปี

ใหม ่26-44 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-15 วนั หกัคา่มดัจาํ 10,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

(สงกรานต-์ปใีหม ่20-25 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 50-75% ของคา่ทวัร ์    

(สงกรานต-์ปใีหม ่4-19วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

หมายเหต ุ:  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหน้า อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณทีีเ่กดิเหตจุาํเปน็

สดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ 

การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคาํนงึและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ปน็การชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ 

ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีีท่า่นปฎเิสธ หรอื สละสทิธิ ์ ในการใช้

บรกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ ยกเวน้ทา่นไดท้าํการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 



 

 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่ และจะไมค่นืเงนิ

คา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทาํที่

สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณทีีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษิทัฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ เพราะปกตใิชพ้าสปอรต์ทัว่ไป 

แบบฟอรม์การสาํรองทีน่ัง่  

   6 วนั 4 คนื มหศัจรรยศ์รลีงักา  ราคา 30,900 บาท  

23 – 28 ม.ีค. 56 

 

ชือ่ผูส้าํรองทีน่ัง่........................................................................... เอเยน่ต์

......................................................... 

โทรศพัท.์........................................... แฟกซ.์................................ อเีมล์

........................................................ 

โทรศพัทม์อืถอื.......................................................... 

ลาํดบั

ที ่
ชือ่ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     


