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TOUR CODE : SK261201AT 

            เยือนถิ่นมรดกโลก 
อนุราธปุระ-สิกิริยา–ดัมบูลา – แคนดี้  
      สัมผัสความอลังการของพระราชวังบนภูเขาสูง 
ชมภาพวาดเลื่องชื่อบนผนังหินอายุกวา 1500 ป  
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ “พระเขี้ยวแกว” อัน

ศักดิส์ิทธิ์ที่เมืองแคนดี้  
 

 
 

กําหนดการเดินทาง  12-16 เม.ย. 2555   

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกัมโบ 

15.45 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร S       

สายการบินศรีลังกันแอรไลน  พบเจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการ

เดินทาง 

18.55 น. เหิรฟาสู  กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  โดย สายการบิน  ศรีลังกัน  แอรไลน  เที่ยวบินที่ UL 887 

 (อาหารเย็นบนเครื่อง) 



 
20.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน ดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา (เวลา

ชากวาประเทศไทย 1.30 ชม.) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว มีเจาหนาที่ทองถ่ินรอ

ตอนรับนําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ สู เมืองนิกัมโบ ซึ่งอยูหางจากสนามบินประมาณ 16 

กิโลเมตร นิกัมโบเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา อยูริมฝงมหาสมุทรอินเดีย มีชายหาดที่

สวยงาม ขาวสะอาดบริสุทธ์ิ ทามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวจากทั่วโลก

ใหมาเยือน พักที่ Jetwing  Blue Negombo   

 

วันที่สอง         นิกัมโบ – แคนดี้     

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร  นําทานเดินทางสู เมืองแคนดี้ ระยะทางประมาณ 104 

ก.ม  ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ  เมืองแคนดี้  ตั้งอยู 

500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เปนเมืองที่มีประชากรเปนอันดับสอง

รองจากโคลอมโบ  และในอดีตแคนดี้เคยเปนเมืองหลวงของกษัตรยิแหง

อาณาจักรสิงหล  กอนตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษในป ค.ศ. 

1815   จากนั้นชาวโปรตุเกสและชาวดัชตไดเขาครอบครองตอมานาน

ถึง  3 ศตวรรษ    แคนดี้ เปนเมืองที่แสดงให เห็นถึงอิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลั งกา   วัดวาอารามยังคงรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธไดเปนอยางดี   

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม Queens Hotel เมือง 

  Kandy  

บาย  จากนั้น  นําทานเดินทางเขาสู  ดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแกว Temple of the Sacred  

  Tooth Relic ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระทนตของพระพุทธเจา  ผอบพระเขี้ยวแกวประดิษฐานไวในเจดีย  

4 ชั้น ภายในหองกระจกกันกระสุน และการรักษาความปลอดภัยอยางแนนหนา 

หลังจากนั้นชมสวนพฤษศาสตรเพราเดนิยา  สวนที่มีพ้ืนที่กวา 147 เอเคอร ภายในสวนมีพันธุไม 

มากมายกวา 5,000 ชนิด จากทุกภูมิภาคในโลก   บางชนิดก็มีเฉพาะที่ศรีลังกาเทานั้น   

ค่ํา ชมศิลปะการรายร่ําของชาวแคนเดี้ยน  และ ระบําพื้นเมืองของชาวศรีลังกา   ไดเวลาสมควรนํา

ทานไปรับประทานอาหารค่ํา ณ 

หองอาหารของโรงแรม และเขาสูที่พัก   Mahaweli Reach  Hotel, Kandy   
 

วันที่สาม      แคนดี้ –ดัมบูลา - อนุราธปุระ – สิริกิริยา  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  หลังอาหาร นําทานเดินทาง สู เมืองดัมบูลา (DAMBULLA) 

ระหวางทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พรอมเลือกซื้อ

ยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา  หลังจากนั้น นําทานชม  ถ้ํา
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ดัมบูลลา (มรดกโลกทางวัฒนธรรม)ที่เมืองดัมบูลลา (Dambulla) 

เปนเมืองที่มีถ้ําอยูบนแทนศิลาขนาดใหญ และสูงประมาณ 500 ฟุต

บนฐานกวาง 1 ไมลเปนที่ตั้งของวิหารศิลาอันเลื่องชื่อที่มีอายุตั้งแต

ศตวรรษที่ 1 กอนคริสกาล คือ ถํ้าดัมบูลลา (Golden Rock 

Temple) กษัตริยวาลากัมบาหุ (King Valagambahu) ทรงเคยอาศัย

ในถํ้าที่ดัมบูลลา ชวงที่พระองคเสด็จพลัดถ่ินจากเมืองอนุราธปุระ 

ตอมาเมื่อพระองคเสด็จกลับขึ้นครองราชยอีกครั้ง พระองคไดทรง

สรางวิหารศิลาที่ทรงคุณคาที่สุดในศรีลังกา และมีพระพุทธรูปอยูรอบๆซึ่งภาพสีนํ้าบนเพดานที่นับวามี

เน้ือที่มากที่สุดในโลก มีอายุอยูในศตวรรษที่ 15-18 ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถํ้า มีหองหับสลับซับซอนถึง 5 ชั้น

ตั้งอยูบนภูเขา ภายในถ้ําจะมีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงามชมพระเจดีย,พระพุทธรูปแกะสลักหิน

ปางสมาธิมากมายประดิษฐาน ภายในประกอบดวยพระพุทธรูปมากกวา 150 องค ถือเปนสถานที่

สําคัญในประวัติศาสตรพุทธศาสนาของชาวสิงหล 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ Chaaya Village Hotel 

บาย หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอนุราธปุระ ระยะทาง ประมาณ 134 ก.ม. ใชเวลาประมาณ 3 

ช.ม.เศษ  เมืองอนุราธปุระ  (ANURADHAPURA)  อดีตเคยเปนเมืองหลวง ตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ 

3 และเปนเมืองหลวงของประเทศศรีลังกานานถึง 1,500 ป เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุมของดวงดาวอนุราธที่

หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และสมบูรณพูนสุข ระหวางการเดินทางทานจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ

อันแปลกตา   นําทาน ชม เมืองมรดกโลก อนุราธปุระ  อดีตเมืองหลวงสําคัญที่มีอายุเกาแกกวา 

2,200ป ทานสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเกา หลังจากที่องคการยูเนสโกไดชวยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะศา

สนสถานตางๆ ขึ้นมาใหม จากนั้น ชม วัดสุรุมุณิยะ สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันวา พระมหนิท

อรหันต พระราชโอรสของพระเจาอโศกมหาราช    ไดเคยมาจําพรรษาครั้งแรกในแผนดินของลังกา ที่

วัดแหงน้ี...นําทานกราบนมัสการ ตนพระศรีมหาโพธิ์ ที่เกาแกที่สุดในโลก ซึ่งไดนํามาปลูกตั้งแตเม่ือ

ประมาณ 2,250ป มาแลว ซึ่งพระนางสังฆมิตตาเถรีภิกษุณี พระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราช ได

นําหนอพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตําบลพุทธคยา ประเทศอินเดียเปนตนพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนาน

ที่สุดในโลก และเปนตนไมที่อายุยืนยาวนานกวาตนเดิม ภายนอกลอมรอบดวยกําแพง 4 ชั้น  ภายในมี

พระเจดียทรงโอคว่ํา เรียกวา พระเจดียสุวรรณมาลิก ที่ใหญและงดงาม เปนตนแบบของพระปฐมเจดีย 

จากนั้นชม โลหะปราสาท 1ใน 3 แหงของโลก กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวา(กระดูกไหปลา

ราของพระพุทธเจา)  ที่วัดถูปาราม  วัดนี้มีชางปูนปนลอมรอบ 362 เชือก เปนตนแบบเจดียวัดชาง

ลอม เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองสิริกิริยา ใชเวลาประมาณ 2 

ชั่วโมงเศษ ระยะทาง 74 ก.ม. 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ที่พัก Sigiriya Village Hotel, Sigiriya  

 
วันที่สี่          สิกิริยา – โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 

 07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
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หลังอาหารนําทานชม สิกิริยา เมืองมรดกโลก  ชมปอมปราการ

หิน ซึ่งรอบบริเวณเปนปามีตนไมใหญนอยขึ้นแทรกหินกอนมหึมา

ที่ตั้งตระหงานอยางนาเกรงขาม มีความสูงกวา 400 ฟุต ชวง

ศตวรรษที่ 5  พระเจากัสสปะใหสิกิริยาเปนทั้งเมือง พระราชวัง 

พระราชอุทยาน และปอมปราการเพื่อปองกันการรุกรานจากศัตรู 

อุทยานชั้นนอก มีสระน้ําที่กรุดวยศิลาขนาดนอยใหญมากมาย  

พิสูจนความมหัศจรรยของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ

พันขั้น ระหวางทางชื่นชมกับความสวยงามของเขตราชฐาน และที่โดดเดนที่สุด คือ ภาพเขียนสีเฟรสโก 

อายุราว 2,000 ป เปนภาพสาวงามบนชะงอนผาที่นักทองเที่ยวตางเลาขานในเรื่องความงดงามที่

นอกจากจะสะทอนถึงชีวิตความเปนอยูของผูคนสมัยนั้นแลว  ยังบงบอกถึงความวิริยะอุตสาหะของ

ศิลปนดวยภาพวาดอันวิจิตรบรรจงที่อุทิศชีวิตเพ่ือผลงานอันนาทึ่ง  ที่ปจจุบันยังไมสามารถหาคาํตอบได

วา พวกเขาสรางสรรคงานเหลานั้นไดอยางไร ... ทานจะพบคําตอบ

ของที่มาของชื่อ สิกิริยา หรือ Lion Rock  แทงศิลาราชสีห 
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ชาชั้นดีใน 

ค่ํา 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสนามบิน ดานารานัยเก เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

     

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู กรุงโคลัมโบ (ใชเวลาในการ

เดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ระหวางทาง แวะชม วัดกัลณียา 

เปนวัดประจําเมืองที่ชาวโคลัมโบใหความเคารพอยางสูงสุด เปนวัด

เกาแกสรางขึ้นเมื่อ 1,900 กวาปที่แลว โดยกษัตริย YATALAT  

ISSA ซึ่ ง อ ยู ใ น ยุ ค เ ดี ย ว กั บ อ าณ า จั ก ร โ พ ล อนน า รุ ว ะ  มี

พ้ืนที่ 100 ไร เปนวัดใหญนิกายสยามวงศ  ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปน ภาพแกะสลัก เปนงาน

ยอดศิลปกรรม มีตนโพธิ์ใหญ 1 ใน 32  ตน ท่ีแยกหนอมาจากตนพระศรีมหาโพธิ์ท่ีเมืองอนุราธปุ

ระ เม่ือป พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม) 25 รูป พระภิกษุเขมร 8 รูป ไดอุปสมบทที่อุทกเขป

สีมา (อุโบสถกลางน้ํา) กลางแมน้ํากัลยาณี  นําทานซื้อสินคาพื้นเมืองที่ศูนยการคาและซื้อ

ศูนยการคา ODEL  

บริการอาหารค่ํา ณ  Shereton Chinese Restaurant  

 

วันที่หา     กรุงเทพฯ   

01.25 น. เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ UL 886 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม

********************** 

 

ิ  โดยสวัสดิภาพ.... 
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TOUR CODE : SK261201AT 

กําหนดการเดินทา

 

ง  12-16 เม.ย. 2555 

อัตราคาบรกิาร                     
  

ขวบทานละ     25,900       บาท 
ท 

 หองละ 2 ทานๆละ              27,900              บาท 
 เด็ก 2-12 ขวบทานละ    26,900       บาท 
 เด็ก 2-12 
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ            3,500              บา

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
 คาตั๋วเครือ่งบิน กรุงเทพ ฯ – โคลัมโบ - กรุงเทพฯ ชั้นนักทองเที่ยว โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอรไลน 

 

การ  

เกิน 1 000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งน้ี 

กบับริษัทประกนัชีวิต  

 คาหองพัก 3 คืน ที่ระบุไวในรายการ

 คาวีซาศรลีังกา 

 คาอาหารทุกม้ือที่ระบุไวในราย

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ตองเสียคาเขาชม 
 คาพาหนะตลอดการเดนิทาง 

, คาประกนัอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไม

     ยอมอยูในขอจํากัดที่มกีารตกลงไว

  คาน้ําหนกัสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาน้าํหนกัของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว เชน คาเครื่องดื่ม,คาอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง,คาโทรศัพท,คาซักรดี 

ฯลฯ 

 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและพนักงานขับรถ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
 สําหรับราคานี้บริษทัฯ จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเกบ็เพิ่ม 

  คาทาํใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว

 คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% (กรณตีองการใบกํากับภาษ)ี และคาภาษกีารบริการหกั ณ ที่จาย 3% ซึ่งถือเปนภาระ 

   ของผูซื้อ 
   
 

 

  


