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ทวัร ์ศรลีงักา  -  ตามรอยพระพทุธศาสนาเจรญิในลงักา 
ไหวพ้ระเขีย้วแกว้ ทีเ่มอืงแคนดี ้ ชมเมอืงมรดกโลกโปโฬนนารวุะ – กราบสกัการะตน้

พระศรมีหาโพธิท์ ีเ่กา่แกท่ ีส่ดุในโลก และ เจดยีท์รงลงักาทีท่ ีใ่หญท่ีส่ดุ 
ในเมอืงอนรุาธปรุะ 

7  วนั 5   คนื โดยสายการบนิ SRILANKA AIRLINE  
เดนิทางวนัที ่ 27  กมุภาพนัธ ์ ถงึ  5 มนีาคม 2560 
                  เพยีงทา่นละ 34900  บาท 
 

วนัแรก    กรงุเทพ – โคลมัโบ  -แคนดี ้    

07.00 น  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เคาเตอร ์ S  สายการบนิ Sirlnaka airline   
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทบรกิารเชค็อนิท ์ น ้าหนักกระเป๋าเทา่นละ 20กโิล   

09.00 น  ออกเดนิทางจากกรเุงทพ สู ่เมอืงโคลัมโบ โดยเทีย่วบนิ ที ่ UL 403 พรอ้มอาหารเสรฟิระหวา่งเดนิทาง 
ใชเ้วลาบนิ 3 ชัว่โมง 
เวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศศรลีังกาชา้กวา่เวลาในประเทศไทย 1.30 ชม   

10.55 น  มาถงึสนามบนิดารานายเก  หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร พบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  น า
ทา่นเดนิทางออกจาก สนามบนิ ขบัรถเลยีบชายทะเล ทา่นจะไดช้มสถาปัตยกรรมตา่งๆ ของ  เมอืงหลวง
ของประเทศโคลมัโบ ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงขึน้ของประเทศองักฤษ   โรงแรม ระดับ5 ดาวทีต่ัง้อยู่
ชายทะเล จากนัน้ ผา่นชม รปูปัน้อดตีนายรัฐมนตรคีนแรกของศรลีังกา ณ บรเิวณศาลาร าลกึอสิรภาพ 
มหาวทิยาลัยโคลัมโบ  ศาลาวา่การโคลัมโบ ผา่นชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิสมีากลางน ้าบรเิวณคังคา
ราม   มสัยดิจามอิลุ อลัฟาร ์ และ โบสถ ์Saint Lucia cathedral   
รับประทานอหารกลางวัน ณ ภตัาคาร  

บา่ย  ชมวดักลัยาณีราชมหาวหิาร ( Kelaniya Rajamahaviharaya )  ซึง่ชาวศรลีังกาเชือ่วา่เมือ่ 2,500 ปี

มาแลว้ พระพทุธเจา้ไดเ้คยเสด็จมาประทับน่ังบนรัตนบัลลังกท์องค าทีว่ดัแหง่นี้ และพระพทุธเจา้
ไดท้รงเทศนโ์ปรดชาวสงิหลเป็นครัง้แรก  ภายในบรเิวณวดั น าทา่นสกัาระตน้พระศรมีหาโพธิ ์
ซ ึง่น าหน่อมาจากตน้พระศรมีหาโพธิเ์มอืงอนุราธปรุะตัง้แตส่มัยอดตี  ภายในวหิาร 

 ประกอบดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนัง พระพทุธรปูป่างไสยาสน ์หอ้งประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ 
ดา้นนอกวหิารเป้นเจดยีท์ีช่าวลังกาเชือ่วา่ประดษิฐานพระบัลลังกส์ าหรับประทับน่ังของ 

 พระพทุธเจา้ เมอืค่ราวเสด็จมาโปรดพญานาคมณีอัคขกิะและบรวิาร ทีด่า้นหนา้วหิารเป็น
เทวาลัยของเทพวภิศีณะ เชอืกันวา่หากบนบานขอบตุรธดิากับเทพวภิศีณะแจะส าเร็จทกุราย  

 จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงแคนดี ้ ใชเ้วลา่ ประมาณ 3 ชัว่โมง  ระหวา่งทา่นจะไดช้มทวิทัศน์ 
 อันอดุมดว้ยทุง่นาป่าเขา ไรช่า ไรส่ปัปะรด  

จงึเขา้ทีพั่ก   ณ โรงแรม  Earl’s  Regent   
 รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร   
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วนัทีส่อง   แคนดี ้ -พระเขีย้วแกว้ – ดมับลูา – โปใฬนนารวุะ  

06.00  ชมวดัพระทนัตธาตแุหง่กรงุแคนดี ้เพือ่กราบนมสัการพระบรมสารรีกิธาต ุพระทันตธาตเุขีย้ว
แกว้ อันศักดิส์ทิธิ ์เปรยีบเสมอินการไดเ้ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ตอ่หนา้พระพักตร ์จากนัน้ ชม
พพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บสะสมของตา่งทีใ่ชใ้นการแหพ่ระเขีย้วแกว้และรอยพระพทุธบาททีป่ระเทศไทย
มอบใหศ้รลีังกา จากนัน้ชมพพิธิภัณฑช์า้งนามวา่ราชาผูท้ าหนา้ทีอ่ันเชญิพระขีย้วแกว้เขา้พธิแีห่
จนถงึวาระสดุทา้ยแหง่ชวิติ   และน าทา่นเดนิรอบตน้พระศรมีหาโพธทืีอ่ยูข่า้งพระวหิารวดัพระ
เขีย้วแกว้  

  
 

          เดนิทางกลับทีพั่ก  เพือ่ รับประทานอาหารเชา้เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม  
 และดนิทางออกจากเมอืงแคนดี ้สู ่เมอืง ดัมบลูา่   ระหวา่งทางแวะชมไรช่า ทีม่ชี ือ่เสยีงของ

ประเทศศรลีังกา Labukella   Tea  Estate    
12.00          รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
 

  
  ชมถ ้าดัมบลูาซึง่ตอ้งเดนิขึน้เขาสงูประมาณ 500 ฟตุ มบีันไดกา้วสบาย ๆ และทางเดนิลาดใช ้

เวลาขึน้ประมาณ 30 นาท ีเมือ่ถงึตัวถ ้าแลว้ ทา่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพโดยรอบทีส่วยงามเย็น
สบาย ภายในถ ้าทา่นจะพบกับความงามของภาพพระพทุธรปูทีม่สีสีนังดงาม ชมพระเจดยี ์
พระพทุธรปูแกะสลกัหนิปางสมาธมิากมายประดษิฐานอยูท่ั่วไปในถ ้าทีม่หีลายหอ้ง 

เย็น   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พัก   โรงแรม SIGIRIYA VILLAGE   
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วนัทีส่าม   สริกิริยิา- เมอิงโปใฬนนารวุะ   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
เดนิทางสู ่ยอดเขาสกิริยิา (SIGIRIYA) เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุเดนิขึน้บันได 2,200 ขัน้ ซึง่บน
ยอดเขานีใ้นอดตีเป็นพระราชวงัเกา่ ชม ป้อมปราการ เป็นสิง่มหัศจรรยแ์หง่เดยีวบนเกาะนีรู้จั้ก
กันดใีนชือ่ LION ROCK หรอื แทน่ศลิาราชสหี ์บนยอดศลิาจะพบซากปรักหกัพังของพระราชวงั
ในอดตี ชม ภาพเขยีนสนี ้าของชาวสงิหล เป็นภาพนางอัปสรสวรรค ์ทีม่อีายพัุนกวา่ปีและถกูจัด
ใหเ้ป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลก  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย   เดนิทางสูเ่มอืง โปโฬนนารวุา  

โปโฬนนารวุะ อดตีเคยเป็นศนูยก์ลางความเจรญิมากทางดา้นวรรณกรรม มพีระสงฆนั์กปราชญ์
แตง่ต าราวชิาการทัเ้งทางโลกและทางธรรมเป็นจ านวนมาก นอกจากนีแ้ลว้ยังมงีานดา้น
สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดา้นศลิปกรรมทีง่ดงามออ่นชอ้ย ดา้น
การเมอืงมรีะบบการบรกิารทีด่เียีย่มสามารถยกทัพตอีนิเดยีใตแ้ละพมา่รามัญ  

  ดา้นวตักรรม ประสบความส าเร็จใรนการสรา้งอา่งเก็บน ้า ดา้นเกษตรกรรมเสามารถเก็บผลผลติ 
  ทางการเกตรจนกลายเป็นฉางขา้งแหง่ตะวนัออก แตใ่นทีส่ดุอาณาจักรโปโฬนนารวุะถงึอวสาน 
  เมือ่กษัตรยิแ์หง่แควน้กาลงิคะบกุรกุและเผาท าลายจนสิน้ซากในปีพศ 1758 ณ ปัจจบุันทา่นจะ 
  ไดช้มซากหักพังทีย่ังคงสภาพใหเ้ห็นถงึความเจรญิในเมอืงนีใ้นอดตี น าทา่นชม ศลิาจารกึ  

โสมาวดรีาชมหาวหิาร ทีเ่ชือ้วา่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้เบือ้งซา้ยของ 
องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ วหิารทรงกลม ณ แมดศิริยิะ  รปูปั้นระเจเ้ปรากรมพาห ุ 
หอสมดุ ทอ้งพระโรง ไวชยันตปราสารท ทอ้งพระโรง  วหิารทรงกลม อัฒจันทรศ์ลิา  
ถปูารา งโกฎเวเหระ และ กับสหิาร เชตะวนัวหิาร   วหิารตวิงักะ สระสตัตบงกช   
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เย็น   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พัก   โรงแรม  RUINS  CHAAYA   
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงมหินิทเล -เมอืงอนุราธปรุะ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
  เดนิทางสู ่เมอืงอนุราธปรุะ  ชมมหนิตะเลเป็นสถานทีแ่หง่แรกของพระพทุธศาสนา  
  ประดษิฐานบนผนืเกาะลังกาโดยพระสมณทตูมหนิทเถระเป็นพระราชโอรสของพระเจา้อโศก 
  มหาราชและการไดส้มัผัสดนิแดนแหง่นีจ้งึสมควรกา้วเขา้สูป่ระตสูววรรคผ์า่นบันได1840 ขัน้  
  ทีร่ะหวา่งทางอบอวลดว้ยดอกลลีาวดทีา่นจะไดน้มสัการเจดยีท์ีม่นีามวา่ กัณฐกเจดยี ์  

จากนัน้ชมหอฉัน และเจดยี ์รปูไขท่ีม่เีสาหนิโดยรอบสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้มหาทาฎกิมหานาคะ 
ภายในประดษิฐานพระอัฐธิาตแุละพระอังคารของพระมหนิทเถระและมหาเสยเจดยีท์ีเ่ชอืวา่พระ
มหนิทเถระยา่งเยยีบผนืเกาะลังกาเป็นครัง้เรก และสดุทา้ยคอืโขดหนิอาราธนาทีพ่ระมหนิทเถระ
แนะน าใหส้มนุสามเณรอรหันตข์ ึน้ไปป่าวประกาศใหท้วยเทพยดาเทวดามาฟังธรรม  จากนัน้  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย   เดนิทางเขา้เมอืง อนุราธปรุะ    

 
   

วนัทีห่า้  เมอืงอนุราธปรุะ 

  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
เชา้   น าทา่นกราบสกัการะตน้พระศรมีหาโพธิ ์ซ ึง่เป็นตน้โพธิท์ีเ่กา่แกทีส่ดุในโลก 
  และเป้นตน้ไมป้ระวตัศิาสตร ์ดา้นความสมัพันธร์ะหวา้งอนิเดยีและศรลีังกา โดยพระเจา้อโศก 
  มหาราชไดเ้จรญิสมัพันธไมตรทีางศาสนากับกษัตรย์ล์ังกา โดยจัดสง่พระราชโอรสคอืพระ 
  มหนิเถระเดนิทางมาเผยแพรพ่ทุธศานาบนผนืเกาะนี ้และไดโ้ปรดพระราชธดิา คอื  
  พระสงัฆมติตาเถรเีดนิทางมาอปุสมบทกลุสตรชีา่วลังกาและไดอ้ันเชญิกิง่พระศรมีหาโพธิ ์ 
  มาปลกูทีน่ครอนุราชปรุะ ซึง่ไดน้ าหน่อพระศรมีหาโพธิน์ีม้าจากต าบลพทุธคยาประเทศอนิเดยี
และเป็นหน่อทีแ่ยกจากตน้พระศรมีหาโพธิต์น้แรกทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จ ประทับน่ังบ าเพ็ญจนตรัสรูอ้นุตตรสมัโพธิ
ญาณ ตน้พระศรมีหาโพธิต์น้นีเ้ป็นตน้ไมท้ีม่อีายนุานทีส่ดุในโลกจนหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้ันทกึไว ้
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย     นมัสการพระเจดยีร์วุนัเวลแิสย ถปูารามเจดยี ์โลหปราสาท และ วดัอสิรุมุณุยิวหิาร  (Isurumuniya 
Vihara)สรา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที ่3 เชือ่กันวา่พระมหนิทอ์รหันต ์ราชโอรสของพระเจา้อโศกมหาราช ไดเ้คย
มาจ าพรรษาแรกทีว่ดัแหง่นี้ 
   

 
 
 

  
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น  ณ  โรงแรม  
พัก      โรงแรม   Rajarata hotel  
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                                                            288/139 Town Plus Suvannabhoomi village Bangplee Samutprakarn 105400 

“TOTALLY HAPPY GO EVERYWHERE WITH US” 
Tel : 02-1752702   Fax : 02-1752701  E-mail : info@mandalatravel.co.th    http://www.mandalatravel.co.th 

 
Tourist License : 11/3382 

 

วนัทีห่ก   เมอืง โคลมัโบ – กรงุเทพ  

  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
  เดนิทางสูเ่มอืงโคลัมโบ  
เทีย่ง   อาหารกลางวนั ณ ภัตคาคาร  
บา่ย  น าทา่นเทีย่วรอบเมอืงในเมอืงโคลัมโบ   ขบัรถเลยีบชายทะเล ทา่นจะไดช้มสถาปัตยกรรมตา่งๆ 

ของ  เมอืงหลวงของประเทศโคลัมโบ ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นเมอืงขึน้ของประเทศอังกฤษ   โรงแรม 
ระดับ5 ดาวทีต่ัง้อยูช่ายทะเล จากนัน้ ผา่นชม รปูป้ันอดตีนายรัฐมนตรคีนแรกของศรลีังกา ณ 
บรเิวณศาลาร าลกึอสิรภาพ มหาวทิยาลัยโคลัมโบ  ศาลาวา่การโคลัมโบ ผา่นชมพพิธิภัณฑ์
สถานแหง่ชาต ิสมีากลางน ้าบรเิวณคังคาราม   มัสยดิจามอิลุ อัลฟาร ์ และ โบสถ ์Saint Lucia 
cathedral  และ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น   
  เดนิทางสูส่นามบนิ  
วนัที ่เจ็ด    กรงุเทพ  
01.40   เดนิทางจากเมอืงโคลัมโบ สู ่กรงุเทพ  โดยเทีย่วบนิ    UL 882  
06.35   มาถงึกรเุงทพ โดยสวสัดภิาพ   
 
   ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป 
อตัราคา่บรกิาร กรุป๊ละ 15 ทา่น ข ึน้ไป  
พักหอ้งคู ่ทา่นละ    34900    บาท  
อัตราคา่บรกิาร  นีร้วม  

 ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพ- โคลัมโบ –กรงุเทพ โดยสายการบนิ SRILANKA  AIRLINE  
 คา่ทีพั่ก 5  คนื   
 อาหารทกุมือ้  
 คา่รถน าเทีย่ว  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  
 คา่มัคคเุทศกด์เูลตลอดการเดนิทาง  
 คา่วซีา่ เขา้ประเทศศรลีังกา  

อัตราคา่บรกิาร นีไ้มร่วม  

   คา่ทปิส าหรับไกดแ์ละคนขบัรถ  
เอกสารส าหรับท าวซีา่  

 หนังสอืเดนิทาง มอีายมุากกวา่ 6เดอืน ขึน้ไป  
 ส าเนาบัตรประชาชน  
 หนังสอืรับรองการท างาน  
 

 
   
 


