
 
 

 [SR-541] ศรีลังกา แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแกว ถ้ําดัมบูลลา โปโลนนารุวะ 
สิกิริยา พระราชวังลอยฟา อนุราธปุระ เจดียรุวันเวลิ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม 

(พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน หองละ 2 ทาน) 
ขอเสนอโปรแกรมทัวรเสนทางแสวงบุญพระพทุธศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา บานพ่ีเมืองนองในพระพุทธศาสนา เทีย่วชม

เมืองเกา อนุราธปุระ โปโลนนารุวะ สัตตมหาปราสาท สิกิริยา ถ้ําดัมบูลลา วดัพระเข้ียวแกว โดยทีมงานมัคคุเทศกที่
ชํานาญงาน โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานและเมนูอาหารรับประกันคุณภาพตลอดทริป 

 
 
 
 

  
• โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 13 – 17 เมษายน 2561 : ราคาทานละ 36,959.-บาท (เปดจองแลว) 
วันแรก : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ แคนดี้ วดับปุผาราม ระบําพื้นเมืองศรีลังกา 
06.00 น.  พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 10 เคานเตอร W สายการบนิ SRI LANKAN 

AIRLINES โดยมีเจาหนาทีข่องบรษิัทฯ คอยตอนรับและอาํนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง  
09.05 น.  ออกเดินทางสู นครโคลัมโบ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เทีย่วบินที่ UL 403 
10.55 น.  ถึง สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา (เวลาทองถิน่ของศรลีังกาชากวาประเทศไทยประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศลุกากร จากนัน้นําทานเดินทางสู เมืองเนคอมโบ เมืองตาก
อากาศชายทะเลเพือ่บรกิารอาหารกลางวัน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร(ม้ือที่1) หลังอาหารนําทานออกเดินทางสู เมืองแคนดี ้จากนั้นนําทานชม 
วดับปุผาราม หรือวัดพระอุบาลี ต้ังอยูริมทะเลสาบแคนดี้ เปนวัดที่พระอุบาลแีละคณะสมณฑูตจากกรุงศรี
อยุธยามาทําการบรรพชาใหภิกษุชาวศรลีังกา ในสมัยพระเจาบรมโกศ นับวาเปนจุดเริ่มตนของ “นิกาย
สยามวงศ” นําทานชมวิวทิวทศันของตัวเมอืงแคนด้ีจากยอดเขา มองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองทีส่วยงาม 
จากนัน้นําทานชม ระบําพื้นเมืองของชาวศรีลังกา ที่เมอืงแคนด้ี 

19.30 น.  บริการอาหารค่ําที่โรงแรม (ม้ือที่2) หลงัอาหารพักผอนกันตามสบาย....ราตรีสวสัดิ์  
(พักโรงแรม CINNAMON CITADEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน)  

วันที่สอง : เมืองแคนดี้ วัดพระเข้ียวแกว สวนสมุนไพร – ถ้ําดัมบุลลา – โปโลนนารุวะ สัตตมหาปราสาท 
05.30 น.  ออกเดินทางเขาสู วัดพระเขี้ยวแกว นมัสการ พระเข้ียวแกว ซึ่งประดิษฐานอยูในผอบและอยูในเจดียอีก 4 

ชั้น อยูในหองกระจกกันกระสนุ มีประตเูงิน ประตูทอง (ในตอนเชาของทุกวัน ที่วัดพระเขี้ยวแกวมีการฉลอง
ประโคมวงมโหรีใหพระเขี้ยวแกว)  



 
 
07.00 น.  บริการอาหารเชาที่โรงแรม (ม้ือที่3) หลังอาหารนําทานออกเดินทางสู ถ้ําดัมบูลลา (มรดกโลกทาง

วัฒนธรรม) ซึ่งมทีั้งหมด 5 ถํ้า ภายในประกอบดวยพระพุทธรูปมากกวา 150 องค ทีน่ี่มีภาพวาดฝาพนังและ
เพดานที่นับวามเีนอืที่มากทีสุ่ดในโลก ชม วัดถ้ําดัมบุลลา หรือ วัดราชมหาวิหาร ระหวางทางแวะชม สวน
สมุนไพร ที่ เมืองMatale พรอมเลอืกซื้อยาสมุนไพรที่มีชือ่เสยีงของศรลีังกา  

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร (มื้อที่4) หลังอาหาร จากนั้นนําทานชม เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) 
เมืองหลวงแหงทีส่องของศรลีังกา นําทานชม อนุสาวรียพระเจาปรากรมพาหุมหาราช กษัตริยผูยิ่งใหญ
แหงเมืองโปโลนนารุวะ ทรงครองราชยระหวางปพ.ศ.1696-1729 ชม สัตตมหาปราสาท เปนอาคารรูป
สีเ่หลี่ยมทึบกอดวยอฐิซอนกันขึน้ไปรวม 7 ชั้น เที่ยวชม อาฬาหนะปริเวณ ซึ่งภายในประกอบดวย เจดยีรัง
โกตเวเหระ สรางโดย พระเจานสิสังกมัลละ (พ.ศ. 1730 – 1739) เปนเจดียที่มขีนาดใหญทีสุ่ดในโปโลนนารุ
วะ ชม เจดยีกิรเิวเหระ เชือ่กันวาสรางโดยพระมเหสขีองพระเจาปรากรมพาหุมหาราช มีพระนามวา 
“สุภัทธา” เปนเจดียทรงระฆังคว่ํา ชม วิหารถปูาราม และ วิหารวฏะทาเค จากนั้นนําทานชม กลัวิหาร 
หรือ วิหารหิน (อุตตราราม) ชมพระพุทธรูปที่มีชือ่เสียงและสวยงาม 

19.30 น.  บริการอาหารค่ําที่โรงแรม (ม้ือที่5) หลงัอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย.. 
(พัก DEER PARK HOTEL หรือระดับเดยีวกัน) 

วันที่สาม : สิกิริยา พระราชวังลอยฟา – อนุราธปุระ วดัอิสุรุมุณิยะ ตนพระศรีมหาโพธิ์ เจดยีรวุันเวลิ  
เจดียถปูาราม เจดยีเชตวัน เจดียอภัยคีร ี
07.00 น.  บริการอาหารเชาที่โรงแรม (ม้ือที่6) หลังอาหารจากนัน้นําทานออกเดินทางสู เมืองสกิิริยา นําทานเดินทาง

ขึ้นสู ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เปนยอดเขาทีสู่งทีสุ่ด เดินขึ้นบนัได 2,200 ขั้น บนยอดศลิาจะพบซาก
ปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟา พระราชวังสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวัง
บนยอดเขา อางเก็บน้ําโบราณและวิวทิวทัศนของเมืองสิกิริยา ชม ปอมปราการ หรือ ประตูสิงโต เปนสิ่ง
มหัศจรรยแหงเดียวบนเกาะนี้รูจกักันดีในชือ่ LION ROCK หรือ แทนศิลาราชสีห ชม ภาพเขียนสเีฟรส
โก เปนภาพนางอปัสรสวรรค ที่มีอายุพันกวาปและถูกจัดใหเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร (มื้อที่7) หลังอาหารจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอนุราธปุระ นําทาน
เที่ยวชม เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) นครหลวงแหงแรกของศรลีังกา นําทานชม วดัอิสุรุมุณิยะ วัด
ที่สรางโดยพระเจาเทวานัมปยติสสะซึง่เปนพระสหายของพระเจาอโศกมหาราช เม่ือ 2 พันกวาปมาแลว 
ภายในวัดมีพิพิธภัณฑเลก็ๆทีจ่ัดเก็บรูปประติมากรรมตางๆเอาไว ชม รูปสลกัหินคูรัก The Lover ซึ่งเปนรูป
แหงตํานานรักของเจาชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจาทุฎฐคามณี ที่ทรงสละราชบังลังกเพราะความรัก
ที่มีตอหญิงในวรรณะต่ําและเปนรูปที่รัฐบาลศรลีังกาไดนําไปตีพิมพเปนดวงตราไปรษณียมาแลว จากนั้นนํา
ทานนมสัการ พระศรีมหาโพธ์ิ ที่นํากิ่งมาจากพุทธคยา เพราะเชือ่กันวาพระนางเถรสีังฆมติตา พระราชธิกา
ของพระเจาอโศกมหาราชทรงผนวชเปนภิกษุณี เปนผูนําหนอตนพระศรีมหาโพธิ์ตนนี้มาจากพุทธคยา 
ประเทศอนิเดยี มาปลูกไวทีเ่มืองอนุราชปุระ ในปพ.ศ. 235 นําทานนมัสการ เจดียรวุันเวลิ หรือ สวุรรณมา



 
 

ลิกเจดีย เปนเจดียที่มีขนาดใหญ มีขนาดกวาง 100 เมตร สูง 100 เมตร และนมัสการ เจดียถปูาราม เปน
เจดียทางพุทธศาสนาองคแรกทีส่รางขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจาเทวานัมปยติสสะ ทรงสรางขึ้นในราว พ.ศ. 
300 และเปนที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลารา) ซึ่งมีอยูแหงเดียวในโลก นําทาน
นมัสการ เจดียเชตวัน เปนพระเจดียองคใหญสรางดวยอฐิทั้งองค สรางในสมัยพระเจามหาเสนะ ครองราช 
พ.ศ. 819 – 846 เปนเจดยี มีความสูง 122 เมตร และชม เจดียอภัยคีรี เปนเจดียขนาดใหญและมี
ความสําคัญมาก ตั้งอยูในวัดอภัยคีรีวิหาร สรางโดยพระเจาวัฏฏคามณีอภัย เมือ่ราว 2,100 ปมาแลว สูง 
113 เมตร เสนผานศูนยกลาง 110 เมตร  

19.00 น.  บริการอาหารค่ําที่โรงแรม (ม้ือที่8) หลงัอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย…. 
(พัก RAJARATA HOTEL หรือระดับเดียวกัน) 

วันที่สี่ : อนุราธปุระ – โคลัมโบ วดักลัณียา วิหารกลางน้ํา วัดคงคาราม ชอปปงศูนยการคาODEL – กรุงเทพฯ 
07.00 น.  บริการอาหารเชาที่โรงแรม (ม้ือที่ 9) หลังอาหารนําทานออกเดินทางสู กรุงโคลมัโบ ชมวิวทิวทัศนของ

ประเทศศรีลังการะหวางเดินทาง (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  
12.00 น.  บริการอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร (มื้อที่10) หลังอาหารนาํทานเดนิทางสู วดักลัณียา ชมมหาวิหารและเคย

เปนวัดที่พระพุทธเจาเสดจ็มาดวยพระองคเองเม่ือ 2,500 ป ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังทีส่วยงามและ
พระพุทธรูปทีน่ํามาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว จากนั้นนําทานเที่ยวชม วิหารกลางน้ํา ซึ่งรอบๆวิหารมี
พระพุทธรูปมากมายที่นํามาจากประเทศไทย นําทานชม วดัคงคาราม อันเปนทีส่งัฆกรรม ชมรูปปนสลักปนู
อันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงแรกของศรลีังกา และนําทาน 
ชอปปงสินคาพ้ืนเมืองที่ศูนยการคาและซื้อชาชัน้ดีใน ศูนยการคาODEL กันตามสบาย 

19.00 น.  บริการอาหารค่ําที่ภตัตาคาร (มือ้ที่11) หลังอาหารนําทานเดินทางสู สนามบินดารานายเก 
วันที่หา : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
01.15 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบิน UL402 
06.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
 

โปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนกอนหลังได โดยคํานึงถึงสภาพการณ 
 
อัตราคาบริการ 

ผูใหญ  เด็ก (พักกบัผูใหญ 1 ทาน) เด็ก (ไมเสริมเตยีง) พักเด่ียว 
ทานละ 34,959.-บาท ทานละ 34,959.-บาท ทานละ 32,959.-บาท ทานละ 4,900.-บาท 
• สําหรับทานที่ตอเครือ่งเดินทางไปตางจังหวัด ตองเผือ่เวลาอยางนอย 3-4 ชั่วโมง เพราะตองผานตม. รับกระเปาและเผื่อ
เครื่องดีเลยดวยครับ 



 
 
• คาบริการน้ีรวม   
1. คาต๋ัวเครื่องบนิตามโปรแกรมทัวร โดยสายการบนิศรลีังกัน แอรไลน 
2. คาโรงแรมที่พักระดบั 4 ดาว จํานวน 3 คืน 
3. คาอาหารทุกมือ้พรอมอาหารวางและเครือ่งดื่ม 
4. คารถบัสทองถิ่นปรบัอากาศนําเที่ยวทกุแหงตามที่ระบุรายการ 
5. คาธรรมเนียมการเขาชมสถานที่ทกุแหงตามที่ระบใุนรายการ 
6. คาประกันอบุัติเหตุ วงเงนิ 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรมประกันอุบติัเหตุ)  
7. คาภาษีสนามบินไทย + คาภาษีศรีลังกา 
8. คาวีซาประเทศศรลีังกา 
9. มัคคุเทศกนําเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• คาบริการน้ีไมรวม   
: คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัม 
: คาทิปไกดและพนกังานขบัรถศรีลังกา (20 ดอลลา)  
: คาทิปหัวหนาทวัร (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท) 
• สิ่งท่ีควรนําติดตัว : กลองถายรปู, ของใชสวนตัว, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเทาสวมใสสบาย, ไฟฉาย  
• การสํารองท่ีน่ัง   
1.วางมัดจําทานละ 10,000.-บาทโดยผานบัญชี (ในวันที่ทาํการจอง) พรอมแฟกซหนาพาสปอรต+ใบโอนเงิน 
2.สวนทีเ่หลอืชําระกอนการเดินทาง 20 วัน (พรอมแฟกซใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวรครับ)  
• การยกเลิกทวัร  
1.ยกเลิกทัวร กอนเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินใหทั้งหมด 
2.ยกเลิกทัวร ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวรหรือเก็บคาใชจายตามความเปนจริง 
• เงื่อนไขอ่ืนๆ 

- ราคาทัวรนี้ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ คาบริการหกั ณ ที่จาย 3 % 
- บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีประสงคเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
- หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเขาหรอืออกเมอืงดวย

เหตผุลใดๆ ก็ตาม ทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได ถือเปนเหตุซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินคาทัวรบางสวนหรอืทั้งหมด 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบตอคาใชจาย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เชน การยกเลิกเทีย่วบิน การลาชาของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพยสนิทีสู่ญหายระหวางเดินทาง ทีเ่กิดขึน้เหนอือํานาจความควบคุมของ
บริษัทฯ 



 
 

- ในระหวางเดินทาง หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถอืวาทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรองขอ
คาบริการคืนได 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการนําเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณตางๆ ทั้งนีท้างบริษทัฯ 
จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชนสูงสุดของลกูคาเปนสําคัญ 

• เพิ่มเตมิเล็กนอยกอนการเดินทาง 
1. โปรแกรมทัวรเที่ยวศรลีังกา ไกดใชภาษาอังกฤษครบั แตเรามีไกดภาษาไทยนําเทีย่วตลอดรายการ 
2. การทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ทานสามารถแตงตัวแบบตามสบายไดเลย ไมมีขอบังคับมากมาย แตเวลาเขาวัด
แนะนําใหแตงตัวแบบเรียบรอย กางเกงขายาวดีทีสุ่ด 
3. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาวครับ มีแอร ทีวี ตูเย็น น้ําอุน พรอมสิ่งอํานวยสะดวกครบ 
4. การใชจายและการชอปปง แนะนําใหเอาดอลลาร แลวไปแลกเงนิรูปทีส่นามบินโคลัมโบครับ 
5. ทริปเปนทัวรก่ึงตามรอยพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมนะครับ  
• ขอมูลอ่ืนๆ 

- โคลัมโบ : ชม วิหารกลางน้ํา วัดคงคาราม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดกัลณียา ซึ่งเปนวัดทีพ่ระพุทธเจาเสด็จมา
ดวยพระองคเองเม่ือ 2,500 ป 

- แคนดี ้: ชมธรรมชาติของ สวนพฤกษศาสตร นมัสการพระเขี้ยวแกวอันศักด์ิสิทธ์ิ ที่ วัดพระเขี้ยวแกว ชม วัดบุปผาราม 
วัดที่พระอบุาลีจากกรุงศรอียุธยาเคยมาเปนพระอปุชฌายและจําพรรษาอยูทีน่ี ่

- อนุราธปุระ : นมัสการ ตนพระศรีมหาโพธิ์ หนอที่นํามาจากพุทธคยาประเทศอนิเดีย สมัยพระเจาอโศกมหาราช เม่ือ 
2,000 ป ที่ผานมา  

- โปโลนนารุวะ : ชม ปราสาทวชิยนัตี มูนสโตน วัดวัฏทาเก, กัลวิหาร นมัสการถูปาราม 
- สิกิริยา : ชม ปอมปราการระฟา สิ่งมหัศจรรยบนยอดเขาสิกิริยา 


