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กรุ งเทพฯ– กรุ งโคลัมโบ – อนุราธปุระ
(-/L/D)
พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T เพื่อทําการเช็คอิน
และรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุ งโคลัมโบ โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines (UL) เที่ยวบินที่ UL 403
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาราไนเก (Bandaranaike International Airport) กรุ งโคลัมโบ
หลังจากเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว... นําท่าน
เข้าสู่ ตวั เมืองกรุ งโคลัมโบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิ กิริยา เมืองที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั เมืองอนุราธปุระ อดีตเมืองหลวงและเป็ นราชธานี แห่ ง
แรกของประเทศศรี ลงั กา ให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์และวิถีชีวติ ชาวเมืองศรี ลงั กาตลอดริ มสองฝั่ง
ข้างทาง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขาสิ กิริยา พร้ อมนําท่านเข้าชม พระราชวังลอยฟ้าสิ กิริยา หรื อที่รู้จกั ในนาม
ภูเขาสิ งโต (Lion Rock) หรื อ แท่นศิลาราชสี ห์ ศาสนสถานลอยฟ้ าแห่ งศรี ลงั กา สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ลําดับที่ 8 เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด สร้างโดยกษัตริ ยก์ สั สปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจ้ากัสสปะ ให้สิ
กิ ริ ย าเป็ นทั้ง เมื อ ง พระราชวัง พระราชอุ ท ยาน และป้ อมปราการเพื่ อ ป้ องกัน การรุ ก รานจากศัต รู
ประกอบด้วยคูรอบป้ อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็ นหิ นผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต
เหมือนก้อนหิ นยักษ์วางอยูบ่ นที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสู งจากพื้น 370 เมตร
นําท่านพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 2,000 ขั้น ชมภาพเขียนสี เฟ
รสโก เป็ นภาพนางอัปสรสวรรค์ที่มีอายุพนั กว่าปี , อ่างเก็บนํ้าโบราณ, ป้ อมปราการ หรื อ ประตูสิงโต
บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิง่ ใหญ่ในอดีต พร้อมให้ท่านชมวิวทิวทัศน์
ของเมืองสิ กิริยาแบบ 360 องศาจากบนยอดเขาแห่งนี้
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมืองสิ กิริยา ณ โรงแรม… พร้อมรับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรม
สิ กริ ิยา – เมืองโปลอนนารู วะ – เมืองสิ กริ ิยา
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอนุ ราธปุระ ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงและเป็ นราชธานี แห่ งแรกของประเทศศรี
ลังกา ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 3 โดยเป็ นเมืองหลวงยาวนานถึง 1,500 ปี เมืองนี้ ต้ งั ชื่ อตามกลุ่มของ
ดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และสมบูรณ์พนู สุ ข อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์
และวิถีชีวติ ชาวเมืองศรี ลงั กาตลอดริ มสองฝั่งข้างทาง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยรถ
โค้ชปรับอากาศ)
จากนั้นนําท่านชมหมู่พุทธสถานและอาณาจักรอนุ ราธปุระอันรุ่ งเรื องในอดีต โดยภายในหมู่พุทธสถาน
มีสถานที่น่าสนใจ อันประกอบไปด้วย
 เจดีย์พระอารามหลวงเชตะวันรามายาวิหาร เป็ นเจดียท์ รงลังกาที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3
โดยมหาเสนาแห่ งอนุ ราธปุระ เจดี ยแ์ ห่ งนี้ มีความสู ง 70 เมตร แต่มีการกล่าวขานว่ามีความสู ง

เทีย่ ง

100 เมตร ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็ นสิ่ งปลูกสร้างที่มีความสู งเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากปิ รา
มิด 2 แห่ ง ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ เชื่ อว่าเจดียแ์ ห่ งนี้ สามารถรองรับพระ และผูป้ ฏิบตั ิธรรมได้ถึง
3,000 ชีวติ และมักจะมีผคู ้ นจําสลับกับเจดียอ์ พั ยาคีรีดว้ ยลักษณะรู ปทรงที่ละม้ายคล้ายคลึงกัน
 ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ ซึ่ งเป็ นต้นโพธิ์ เก่ าแก่ ที่สุ ด ซึ่ งถู ก ปลู กขึ้ นราวพุท ธศตวรรษที่ 3 ที่ พ ระ
ภิกษุณีสังฆมิตตาเถรี พระราชธิ ดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงอัญเชิ ญพระคัมภีร์พุทธ
ศาสนามาเผยแผ่ในประเทศศรี ลงั กาเป็ นครั้งแรก พร้ อมกันนั้นได้ทรงนําหน่ อต้นพระศรี มหา
โพธิ์ จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย อันเป็ นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู ้ ณ เมืองอนุ ราธปุระแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นต้นไม้ที่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ และยังมีชีวิต
ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีอายุยนื ที่สุดถึง 2,300 กว่าปี มาแล้วจนถึงปั จจุบนั
 วัด อิ ส สุ รุ มุ ณี ย า เป็ นวัด ที่ ต้ งั อยู่ริ ม อ่ า งเก็ บ นํ้า ทิ ซ า ซึ่ งวัด แห่ ง นี้ มี จุ ด เด่ น อยู่ที่ ง านแกะสลัก
โดยเฉพาะ “ประติมากรรมคู่รัก” ที่เป็ นศิลปะยุคคุปตะ ช่วงศตวรรษที่ 4-5
 นําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ ซึ่ งชาวศรี ลงั กามักเรี ยกกันว่า สุ วรรณมาลิกเจดี ย ์
สร้ างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี อภัย พระองค์ได้ทรงทําสงครามกับพระราชาชาวทมิฬและทรง
ได้รับชัยชนะจึงได้สร้ างพระมหาเจดียแ์ ห่ งนี้ ไว้เป็ นอนุ สรณ์ เป็ นพระมหาเจดียม์ ีขนาดใหญ่ ปู
พื้นด้วยก้อนหิ นภูเขาที่ใช้ชา้ งลากมา โดยจะมีการสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั ช้างที่
ได้ช่วยในการก่อสร้างพระมหาเจดียน์ ้ ีดว้ ย
 เจดีย์ถูปาราม ซึ่ งประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลา
ร้า) พระเจดียศ์ กั ดิ์สิทธิ์ ที่สําคัญที่สุด และเป็ นพระเจดียอ์ งค์แรกของประเทศศรี ลงั กา มีอายุกว่า
2,000 ปี ณ สถานที่แห่ งนี้ ชาวศรี ลงั กาเชื่ อกันว่า พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง โดย
พระพุทธองค์ทรงเข้านิโรธสมาบัติ เป็ นเวลา 7 วัน
 เจดีย์อัพยาคีรี ที่ได้รับสมญานามว่า เจดี ยแ์ ห่ งหุ บเขาปกป้ อง หรื อ หุ บเขากล้าหาญ เป็ นเจดี ย ์
ทรงลังกาอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่ งปรากฏหลักฐานที่สร้างขึ้นก่อนคริ สต์ศกั ราชที่ 412 ตามบันทึก
ของพระหลวงจี น ฟาเหี ย น ครั้ งที่ เ ดิ น ทางเยื อ นชมพู ท วี ป และดิ น แดนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
พระพุทธศาสนา (ประเทศอินเดีย ศรี ลงั กา เนปาล ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุ วะ อดีตราชธานีของราชวงศ์โจฬะและสิ งหล 2 อาณาจักรที่
ยิง่ ใหญ่ในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่ งเมืองแห่งนี้ในอดีตถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางการค้า และการบําเพ็ญเพียรตาม
หลักคําสอนศาสนา ซึ่ งอาณาจักรโปโลนนารู วะนั้นเป็ นราชธานี ได้เมื่อ พระเจ้าปารากามาพาหุ ที่ 1 แห่ ง
ราชวงศ์โจฬะ ในอินเดียใต้ ปั จจุบนั ตั้ง อยูใ่ นอาณาเขตรัฐทมิฬนาดูเป็ นหลัก มาทําสงครามกับอาณาจักร
อนุราธปุระ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง – 1 ชัว่ โมง 30 นาที โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
จากนั้นนําท่านชมหมู่พุทธสถานและอาณาจักรโปโลนนารู วะอันรุ่ งเรื องในอดี ต โดยภายในหมู่พุทธ
สถาน มีสถานที่น่าสนใจ อันประกอบไปด้วย
 อนุสาวรีย์พระเจ้ าปารากามาพาหุที่ 1 ผูพ้ ิชิตอาณาจักรอนุราธปุระ และผูส้ ถาปนาอาณาจักรโป
โลนนารุ วะ ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับการยกย่องและรักใคร่ จากมวลหมู่ประชาว่าเป็ นกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงอุปถัมภ์

เย็น
วันทีส่ าม
เช้ า

พระพุทธศาสนาอย่างดี ยิ่ง และเป็ นผูม้ ีความชํานาญในการบริ หารบ้านเมืองให้เป็ นศู นย์กลาง
ด้านการค้าขาย
 ศาสตร์ มาฮาล สิ่ งปลูกสร้างชวนฉงน ที่มีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิ พลมาจากชาวสุ เมเรี ยน ใน
การสร้างสิ่ งปลูกสร้ างสไตล์ซิกกูแรท (Ziggurat) ที่มีลกั ษณะรู ปทรงปิ รามิด ซึ่ งวัดแห่ งนี้ เป็ น
ทรงปิ รามิดแบบขั้นบันได ที่ใช้หินวางเรี ยงกันเป็ นชั้นสู ง 6 ชั้น จากอดีตซึ่ งเคยมี 7 ขั้น ซึ่ งได้รับ
ความเสี ยหายตามกาลเวลา
 วิหารกาล ที่ มีความหมายว่า วิหารหิ น หรื อ อารามหิ น เดิ มชื่ อ อุ ตตราราม สร้ างโดยพระเจ้า
ปรากรมพาหุ มหาราช เป็ นวิหารที่สลักบนวิหารหิ นแกรนิ ต โดยสลักเป็ นพระพุทธรู ป 4 องค์
เรี ยงอยูใ่ นแนวเดี ยวกัน ซึ่ งพระพุทธรู ปทั้งสี่ องค์น้ ี สร้ างโดยการแกะสลักจากภูเขาหิ นลูกเดียว
ทั้งหมด
 วิหารวะฎะดาเก ที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางสมาธิ ประจําทิศทั้งสี่ อันหมายถึง พระพุทธเจ้า 4
องค์ที่เกิ ดขึ้นในโลก ที่ดา้ นหน้าบันไดทางขึ้นมี หิ นมูนสโตน ขนาดใหญ่กว่าครึ่ งวงกลมและ
ประติมากรรมแกะสลักทวารบาลที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด ในอดีตวิหารแห่ งนี้ เคยเป็ นสถานที่
ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว ก่อนที่จะถูกย้ายไป-มาก่อนจะลงเอย ณ เมืองแคนดี้
 วิหารถูปาราม ซึ่ งออกแบบให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านช่ องลับกระทบพระพุทธรู ปภายในวิหารเกิ ด
แสงระยิบ ระยับงามจับใจ
 เจดีย์รันคตวิหาร เจดี ยข์ นาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรโปโลนนารุ วะ และมีขนาดความสู ง 54
เมตร สู งเป็ นอันดับ 4 ในเกาะลังกา เป็ นเจดียท์ รงลังกาตามศิลปะของโปโลนนารุ วะและอนุราธ
ปุระ
 เจดีย์คีรีวิหาร ที่ ถูกขนานนามว่า เจดี ยแ์ ห่ งปฐมราชิ นีสุภตั ตราแห่ งอาณาจักรโปโลนนารุ วะ
หรื อเจดียร์ ู ปะวาตี อันมีความหมายว่า นํ้านมสี ขาว ที่สื่อถึงการค้นพบปูนขาว ในดินแดนแห่ งนี้
และภูมิปัญญาในการนํามาประยุกต์เพื่อใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถานให้มีความคงทนมากกว่า
ปกติ
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับเมืองสิ กิริยา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง – 1
ชัว่ โมง 30 นาที โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมืองสิ กิริยา ณ โรงแรม… พร้อมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
สิ กริ ิยา – เมืองดัมบุลล่ า – เมืองแคนดี้
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลล่า (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที - 1 ชัว่ โมง โดยรถ
โค้ชปรับอากาศ)
จากนั้นนําท่านชม วัดถ้าดัมบุลลา วัดแห่ งนี้ ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็ นมรดก
โลกแห่ งล่าสุ ดในศรี ลงั กา สร้ างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรื อพระเจ้าวัฏฏคามณี อภัย พระองค์ทรงเคย
พํานักในถํ้าที่ดมั บูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุ ราชปุระ เพื่อเป็ นการตั้งหลักก่อนที่จะ
รวบรวมไพร่ พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์

เทีย่ ง
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วันทีส่ ี่
เช้ าตรู่

เช้ า

พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถํ้าแห่งนี้ ภายในมีถ้ าํ ทั้งหมด 5 ถํ้าด้วยกันมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่าง
กันออกไป โดยภายในแต่ลาํ ถํ้าจะมีพระพุทธรู ปประดิษฐานทั้งหมด 153 องค์ รู ปปั้ นกษัตริ ย ์ 3 องค์ และ
รู ปปั้ นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองดัมบุลล่า
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมือง แคนดี้ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
– 2 ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
เมืองแคนดี้ เป็ นเมืองที่อยูบ่ นยอดเขา สู งเหนื อระดับนํ้าทะเลถึง 500 เมตร เป็ นเมืองมรดกโลกอีกแห่ ง
หนึ่ งของศรี ลงั กา เมื องนี้ เคยเป็ นที่ มนั่ สุ ดท้ายของกษัตริ ยส์ ิ งหล ก่ อนการยกดิ นแดนให้กบั จักรวรรดิ
อังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากที่ได้ต่อต้านชาวโปรตุเกส และชาวดัตช์มานานถึงสามศตวรรษ สุ ดท้ายก็
ต้องยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุดเมืองแคนดี้ เดิมเรี ยกว่า “ศิริวฒั นานคร” หรื อ “สิ งหขันธนคร” ชาวเมือง
สิ งหลเรี ยก “ขันธะ” หมายถึงกองหิ นหรื อภูเขา เมื่อฝรั่งเข้ามายึดครองเมือง ขันธะ จึงถูกออกเสี ยงผันมา
ตามสําเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรื อ แคนดี้
จากนั้นนําท่านชม การแสดงนาฏศิ ลป์ ของเมืองแคนดี้ (Kandyan Dance Show) ซึ่ งเป็ นการแสดง
พื้นเมืองของชาวศรี ลงั กา เชื่ อกันตามคําบอกเล่าว่าการร่ ายรําระบําแคนเดี้ยน มีตน้ กําเนิ ดมาจากคนทรง
ชาวอินเดี ยผูซ้ ่ ึ งเดินทางไกลมายังดินแดนสิ งหลเพื่อประกอบพิธีกรรมแก้อาการเจ็บป่ วยของกษัตริ ยซ์ ่ ึ ง
เชื่ อกันว่าเกิดจากมนต์ดาํ ของราชิ นีองค์แรกนาม “วิชาญา" และเมื่อเสร็ จสิ้ นพิธีกรรมร่ ายรําแล้ว อาการ
เจ็บป่ วยของกษัตริ ยก์ ็หายเป็ นปลิดทิ้ง ทําให้การร่ ายรําระบําแคนเดี้ยนนี้กระจายออกไปทัว่ ทุกสารทิศ
หลังจากนั้นนําท่านเที่ยวชม ศู นย์ อุตสาหกรรมศิลปะและสิ่ งทอประจาเมืองแคนดี้ (Kandyan Art and
Craft Industrial Centre) อิสระให้ท่านเลือกชมงานศิลปะและสิ่ งทอของประเทศศรี ลงั กา เพื่อเป็ นของ
ที่ระลึกในการเดินทางครั้งนี้ และสามารถเลือกเป็ นของฝากให้กบั คนรู ้จกั ของท่าน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นเมืองแคนดี้
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ที่พกั เมืองแคนดี้ ณ โรงแรม...
เมืองแคนดี้ – เมืองนูวาร่ า เอลิยา
(B/L/D)
นําท่านเดิ นทางสู่ วัดดาลดา มาลิกาวา หรื อ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ ว (Dalda Maligawa Temple) เพื่อ
นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่ งพระทันตธาตุองค์น้ ี เป็ นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของพระพุทธเจ้า ซึ่ ง
เป็ นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุ ษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหา
วังศา นับเป็ นสิ่ งสักสิ ทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็ นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรี ลงั กา พระธาตุ
เขี้ยวแก้วนี้ ได้ถูกบรรจุอยูใ่ นเจดี ยท์ องคํา และผอบทองคํา 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุ น
อย่างแน่ นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่ อกันว่า หาก
เมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนําออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนําภัยพิบตั ิมาสู่ ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่ อด้วยว่า หาก
เมื่อใดที่เกิดทุกข์ภยั ขึ้น การอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผคู ้ นสักการะบูชาจะสามารถขจัดเภทภัย
ต่างๆได้
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

เทีย่ ง

เย็น
วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม วัดบุปผาราม (Malwatte Maha Vihara) วัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูต
จากกรุ งศรี อยุธยามาทําการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรี ลงั กา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของ “นิ กายสยามวงศ์” พระอุ บาลี จึ งถื อว่าเป็ นผูส้ ถาปนาอุ บาลี วงศ์ในศรี ลงั กา เป็ นพระธรรมทูตที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ไทย
ได้เวลาอันสมควรท่านเดินทางสู่ เมือง นูวารา เอลิยา (Nuwara Eliya) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
1 ชัว่ โมง 30 นาที – 2 ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
เมือง นูวารา เอลิยา (Nuwara Eliya) เมืองแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นภูเขาสู งประมาณ 2,000 เมตร ในยุคที่องั กฤษได้
เข้ามาปกครองศรี ล ังกาเป็ นเมื องขึ้ น เมื องแห่ ง นี้ ช าวอังกฤษนิ ยมมาสร้ า งบ้า นพักตากอากาศเพื่อใช้
ในช่วงฤดูร้อน เพราะมีทศั นี ยภาพสวยงามและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตึกรามบ้านช่องต่างๆล้วน
เป็ นแบบฉบับของชาวอังกฤษทั้งสิ้ น จนได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” ต่อมาหลังจากศรี ลงั กา
ได้รับเอกราชแล้ว ชาวอังกฤษยังได้ทิ้งวัฒนธรรมการดื่ มชาไว้ที่นี่อีกด้วย ปั จจุบนั เมือง นู วารา เอลิ ยา
เป็ นแหล่งปลูกชาส่ งออกและมีธุรกิจโรงผลิตชายิง่ ใหญ่และมากที่สุดในประเทศ และยังมีชาซี ลอนวิเศษ
อีกหลายแบบที่ชวนให้ไปลิ้มลอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองนูวาร่ า เอลิยา
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์ หลวงแห่ งเปราเดนิยา (Royal Peradeniya Botanical
Garden) ในอดีตสวนแห่ งนี้ เป็ นสมบัติของราชวงศ์คนั ธยาน ด้วยขนาดเนื้ อที่ 375 ไร่ ทําให้สวนแห่ งนี้
เป็ นสวนพฤษศาสตร์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศศรี ลงั กา โดยภายในสวนแห่ งนี้ ได้จดั แสดงต้นไม้
พันธุ์หายากอยูม่ ากมาย โดยต้นไม้ที่น่าสนใจประกอบไปด้วย กล้วยไม้นานาพันธุ์ ต้นปาล์มที่มีอายุกว่า
70 ปี ต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นสาละลังกา และสวนเครื่ องเทศ
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม สวนสมุนไพร Matale อุตสาหกรรมเกษตรด้านเครื่ องเทศและสมุนไพร ทีทาํ ให้
ประเทศศรี ลงั กามีชื่อเสี ยงทางด้านอาหาร ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์สาํ หรับอายุรเวท
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมืองนูวาร่ า เอลิยา ณ โรงแรม… พร้อมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
เมืองนูวาร่ า เอลิยา – กรุ งโคลอมโบ
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งโคลัมโบ เพื่อเตรี ยมอําลาประเทศศรี ลงั กาในช่วงคํ่าคืนวันนี้ (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่ โมง โดยรถโค้ชปรับอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในกรุ งโคลัมโบ
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม วัดกัลยาณี (Keliyani Raja Maha Vihara) วัดนี้ มีความสําคัญต่อชุ มชนชาว
พุ ท ธในศรี ล ัง กา โดยวัดแห่ ง นี้ ถู ก สร้ า งขึ้ นในปี พุ ท ธศัก ราชที่ 2318 และได้บู รณะปฏิ สั ง ขรณ์ ใ นปี
พุทธศักราชที่ 2416 จนกลายเป็ นวัดขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยที่สุดในประเทศศรี ลงั กาในยุคนั้น โดย
วัดแห่ งนี้ เป็ นศูนย์กลางในการฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรี ลงั กา และโรงเรี ยนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ก็ได้เกิ ดขึ้นในยุคนี้ วัดแห่ งนี้ เป็ นวัดที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องอย่างลึ กซึ้ ง
กับประเทศไทย เนื่องจากพระชิ นวรวงศ์ (พัเอก (พิเศษ) พระวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์) เคยเป็ นเจ้า
อาวาสระหว่างปี พุทธศักราช 2448 - 2453 และได้รับการสถาปนาเป็ นสังฆนายกแห่ งนครโคลัมโบของ

ค่า

นิ กายรามัญและอมรปุ ระ ซึ่ งนับเป็ นชาวต่างชาติคนแรกที่ ได้รับตําแหน่ งนี้ วัดแห่ งนี้ มีสิ่งก่ อสร้ างที่
สําคัญ คือ วิหารพระพุทธไสยาสน์ หอประดิ ษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ และรัตนเจดี ย ์ ซึ่ งเจดี ยน์ ้ ี พระ
ชิ นวรวงศ์เป็ นผูอ้ อกแบบและควบคุ มการก่อสร้างเมื่อปี พุทธศักราชที่ 2451 โดยเป็ นศิลปะผสมผสาน
ระหว่างอินเดีย ศรี ลงั กา จีนและไทย โดยยอดฉัตรรัตนเจดียไ์ ด้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สาํ คัญสําหรับประวัติศาสตร์ ระหว่างสยามกับศรี ลงั กา และต้น
โพธิ์ ที่แตกหน่อมาจากต้นพระศรี มหาโพธิ์ ในพุทธคยา ประเทศอินเดีย และในช่วงปี พุทธศักราชที่ 2482
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดลและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และพระ
ศรี นคริ นทราบรมราชชนนีได้เสด็จเยือนประเทศศรี ลงั กา ได้ทรงปลูกต้นไม้ในวัดแห่ งนี้ หลังจากนั้นใน
ปี พุทธศักราชที่ 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จเยือนประเทศศรี ลงั กาอีก
ครั้ง พร้ อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตต์พระบรมราชิ นีนาถ โดยได้ทรงปลูกต้นไม้เป็ นที่ระลึ กด้วย
เช่นเดียวกัน
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) โดยวัดแห่ งนี้ ที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบเบยรา
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 120 ปี เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ โรงเรี ยนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนี้ ก่อตั้งโดย
พระนักวิชาการชื่ อว่า Venerable Hikkaduwe Sri Sumanagala Nayaka Thera ผูก้ ่อตั้ง Vidyodaya
Pirivena แต่เดิมเป็ นโรงเรี ยนสอนสําหรับพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นแต่ปัจจุบนั กลายเป็ นมหาวิทยาลัยชื่ อว่า
Sri Jayewardenapura University ท่านได้แต่งตั้งผูด้ ูแลแล้ว ก็ได้มาจัดตั้งวัดเล็กๆแห่ งนี้ คือวัดคงคาราม
ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ รวบรวม โบราณวัตุ คําภีร์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธรู ป พระเกศาธาตุ พระ
บรมสารี ริกธาตุ ฯลฯ
หลังจากนั้นนําท่านเที่ยวชม วัดสี มามะละกา (Seema Malaka Temple) วัดกลางนํ้า วัดแห่ งนี้
ประกอบด้วยโบสถ์ 3 หลัง หลังแรกประดิษฐานต้นโพธิ์ หลังที่สองประดิษฐานพระพุทธรู ป และหลังที่
สามเป็ นที่เก็บพระไตรปิ ฎกของประเทศศรี ลงั กา เดิมทีวิหารกลางนํ้าแห่ งนี้ เคยจมลงใต้ทะเลสาบเบยรา
และได้สร้างวิหารขึ้นมาใหม่เมื่อปี พุทธศักราชที่ 2516 จนมีลกั ษณะ เฉกเช่นปั จจุบนั
หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกและของฝากสิ นค้าพื้นเมืองของประเทศศรี ลงั กา ณ ตลาด
เภตตา (Phetta Bazaar)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในกรุ งโคลัมโบ
หลังอาหารนําท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่ า (Old Parliament Building) เป็ นอาคารหลังโบราณ ซึ่ ง
ตั้งอยู่ในย่านฟอร์ ทโคลัมโบ (Fort Colombo) ซึ่ งบริ เวณด้านหน้าอาคารหันหน้าสู่ มหาสมุทรอิ นเดี ย
ด้านหลังเป็ นอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ และธนาคารแห่งซี ลอน
อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกเปิ ดทําการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2473 โดยเซอร์ เฮอร์ เบิร์ต แสตนลี่ย ์ (Sir Herbert
Stanley) และใช้สถาปั ตยกรรมแบบนี โอบารอค ตามแนวความคิดของเซอร์ เฮนรี่ แม็คคอลลัม (Sir
Henry McCallum) ในสมัยที่ประเทศอังกฤษล่าอาณานิ คม โดยอาคารรัฐสภาเก่าแห่ งนี้ มีอายุการใช้งาน
รวมทั้งสิ้ น 53 ปี เนื่ องจาก ปั จจุบนั อาคารรัฐสภาแห่ งใหม่ถูกย้ายไปอยูท่ ี่เมืองศรี ชยั วรเดเนปูระ-ค็อตเต
(Sri Jayawardenepura-Kotte) หรื อเมืองหลวงด้านการเมืองการปกครองของประเทศศรี ลงั กา ตั้งแต่ปี
พุทธศักราชที่ 2526
จากนั้นนําท่านผ่านชม โบสถ์ ออลเซ้ นส์ (All Saints Church) เป็ นอาคารที่สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิ ค และเปิ ดทําการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2408 ซึ่ งตรงกับวันออลเซนส์ของศาสนาคริ สต์พอดี โดย

การก่อสร้างของกรมแรงงานสาธารณะ ที่มี มล. เจ. เอฟ. เชอร์ ชิลล์ (J. F. Churchill) วิศวกรในสมัยนั้น
เป็ นผูอ้ อกแบบโครงสร้าง โบสถ์แห่งนี้ถือได้วา่ เป็ นโบสถ์ที่มีความสู งที่สุดในกรุ งโคลัมโบ
หลัง จากนั้นนํา ท่ า นเดิ นทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ บ ันดาราไนเก (Bandaranaike International
Airport) กรุ งโคลัมโบ เพื่อนําท่านเดินทางกลับกรุ งเทพมหานคร… โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ฯ
คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
วันทีห่ ก
01.15 น.
06.15 น.

กรุ งโคลัมโบ – กรุ งเทพมหานคร
(-/-/-)
คณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติบนั ดาราไนเก (Bandaranaike International Airport)
กรุ งโคลัมโบ สู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines (UL) เที่ยวบินที่ UL 402
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม
ความจําเป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิ ทธิ์ ที่มีและจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง
หมายเหตุ
1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
2.ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
3.ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศศรี ลงั กา ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้ หลังกลับมา กรุ ณา แจ้งเจ้าหน้าที่
เพราะมีผลต่อการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวศรี ลงั กา
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวศรี ลงั กา หนังสื อเดินทางไทย
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวติ

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ากระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่ วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม,ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดิ นทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ
หมายเหตุ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดิ นทาง 15 วัน ทําการ พร้ อมกับ
เตรี ยมเอกสารส่ ง ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
4.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5.บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมี สิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
6.รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7.ราคานี้ คิ ดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุ บนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรั บ สู งขึ้ น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรั บราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

8.กรณี เกิ ดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบินบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อมส่ ง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ น้อยกว่ า 3 อาทิตย์ ก่ อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่ าน ไม่ สมบูรณ์ ทาง
สถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่ านได้ และท่ านจะต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียม ใหม่ เอง หากต้ องการยื่นวีซ่าอีก
ครั้งหนึ่ง)
12.กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม
ตัว๋ รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
13.กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด

