ศรีลงั กา โคลัมโบ – อนุราธปุระ เจดีย์รุวนั เวลิชายะ โปโลนนารุ วะ นัวเรอเอเลีย มัทระ เมืองกอลล์
มูนสโตน สั ตตมหาปราสาท สิ กริ ิยา แท่ นศิลาราชสี ห์ ดัมบูลล่า ถํา้ ดัมบูลล่ า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขีย้ วแก้ว
รัตนปุระ โคลัมโบ วัดคงคาราม วัดกัลยาณี ระบําพืน้ เมืองศรีลงั กา ฮิคาคดูวา คารุทารา เบนโตตา

(พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 7 คืน 8 วัน ห้ องละ 2 ท่ าน)
• โปรแกรมการเดินทาง : วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2553
วันแรก : กรุ งเทพฯ – โคลัมโบ
17.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารการเดินทาง
19.55 น. ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 889
21.50 น. ถึง สนามบินดารานายเก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
วันทีส่ อง : โคลัมโบ – อนุราธปุระ เจดีย์รุวนั เวลิชายะ เจดีย์เชตะวัน เจดีย์ถูปาราม เจดีย์อภัยคีรี
07.00 น. บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรี
ลังการะหว่างเดินทาง
12.00 น. บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เมืองอนุราธปุระ นครหลวงแห่งแรกของศรี ลงั กา นํา
ท่านนมัสการ พระศรี มหาโพธิ์ ที่นาํ กิ่งมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชม เจดีย ์
รุ วนั เวลิชายะ และนมัสการ เจดียถ์ ูปาราม พระเจดียศ์ กั ดิ์สิทธิ์ที่สาํ คัญที่สุด เป็ นพระเจดียอ์ งค์แรกของศรี ลงั กา
ซึ่งสถานที่แห่ งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง และเป็ นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา
(กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยูแ่ ห่งเดียวในโลก นําท่านชม เจดียเ์ ชตวัน เจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของเมืองอนุราธปุระ และ
ชม เจดียอ์ ภัยคีรี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าที่พกั (พักที่โรงแรม Sorrowwa Resort)
วันทีส่ าม : โปโลนนารุวะ ปราสาทวิชยันตี มูนสโตน สัตตมหาปราสาท – สิ กริ ิยา แท่ นศิลาราชสี ห์
07.00 น. บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่านชม เมืองโปโลนนารุ วะ เมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศศรี
ลังกา ชม ปราสาทวิชยันตี สู ง 7 ชั้น จํานวน 1,000 ห้อง ของพระเจ้าปรักกรมพาหุ ชม มูนสโตน ที่งดงามและ
สมบูรณ์ที่สุดที่วดั วัฎทาเก ซึ่งเคยเป็ น พระอารามหลวงและเป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วในสมัยโปโลนนารุ
วะ, การ์ดสโตน ชม สัตตมหาปราสาท เจดีย ์ 7 ชั้น ศิลปะแบบพม่าทรงสี่ เหลี่ยมแห่ งเดียวของศรี ลงั กา ชมสมุด
ศิลาจารึ กที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นชม พระพุทธรู ปที่ภูเขาซึ่งมีชื่อเสี ยงและสวยงามที่สุดที่ อุตตราราม หรื อ
กัลวิหาร (GAL VIHARA)
12.00 น. บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิ กิริยา แล้วนําท่านเดินทางสู่ ยอดเขา
สิ กิริยา (SIGIRIYA) เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดเดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น ซึ่งบนยอดเขานี้ในอดีตเป็ นพระราชวังเก่า
ชม ป้ อมปราการ เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จกั กันดีในชื่อ LION ROCK หรื อ แท่นศิลาราชสี ห์ บน
ยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม ภาพเขียนสี น้ าํ ของชาวสิ งหล เป็ นภาพนางอัปสร
สวรรค์ ที่มีอายุพนั กว่าปี และถูกจัดให้เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
18.00 น. บริ การอาหารคํ่าที่โรงแรม Sorrowwa Resort หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...

วันทีส่ ี่ : ดัมบูลล่ า ถํา้ ดัมบูลล่ า – แคนดี้ –ทอดกฐิ น วัดบุปผาราม ระบําพืน้ เมืองของชาวศรีลงั กา
07.00 น. บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ ถํ้าดัมบูลล่า ซึ่งมีท้ งั หมด 5 ถํ้า ภายใน
ประกอบด้วยพระพุทธรู ปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นบั ว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยา
สมุนไพรที่มีชื่อเสี ยงของศรี ลงั กา
12.00 น. บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ถึง เมืองแคนดี้ นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัว
เมืองจากยอดเขา มองเห็นทะเลสาบ และตัวเมืองที่สวยงามชม ร่ วมงานทอดกฐินวัดนิกายสยามวงศ์ ซึ่ง
พระสังฆราชจะเป็ นประธานในพิธี หลังจากนั้นชมวัดบุปผาราม เป็ นวัดที่พระอุบาลีจากกรุ งศรี อยุธยามาทํา
การบรรพชาให้ภิกษุชาวศรี ลงั กาจุดเริ่ มต้นของ “ลัทธิสยามวงศ์” จากนั้นเข้านมัสการพระสังฆราช นิยาม
สยามวงศ์ ณ วัดเกดิเกวิหาร ชมวิธีการทําผ้าบาติก สิ นค้าพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อของศรี ลงั กา
19.00 น. บริ การอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร พร้อมชม ระบําพื้นเมืองของชาวศรี ลงั กา หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พกั
โรงแรม AMAYA HILL หรื อระดับ 4 ดาว พักผ่อนกันตามสบาย
วันทีห่ ้ า : แคนดี้ วัดพระเขีย้ วแก้ ว อนุสรณ์ สถาน วัดคงคาราม วัดกัลยาณีวหิ าร - รัตนปุระ–นัวเรอเอเลีย
06.00 น. บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่ง
ประดิษฐานอยูใ่ นผอบและอยูใ่ นเจดียอ์ ีก 4 ชั้น อยูใ่ นห้องกระจกกันกระสุ น มีประตูเงิน ประตูทอง จากนั้นนํา
ท่านออกเดินทางสู่ กรุ งโคลัมโบ แวะชม วัดกัลยาณี วิหาร ชมมหาวิหารและเคยเป็ นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมา
ด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรู ปที่นาํ มาจากประเทศไทยไป
ประดิษฐานไว้
รัตนะปุระ
เป็ นเมืองอัญมณี ของประเทศศรี ลงั กา ซึ่งมีช่ือเสี ยงมานานนับศตวรรษในด้านมรกตอันประเมินค่ามิได้
เช่น ทับทิม เพชรตาแมว อเล็กซานไดรท์ และพลอยสี ต่างๆ ส่ วนกรรมวิธีในการขุดแร่ การตัดแต่งและการ
เจียระไน เพชรพลอยผูค้ นยังคงทํากันในแบบโบราณดั้งเดิมมีพิพิธภัณฑ์อญั มณี หลายแห่งที่แสดง
นิทรรศการอัญมณี ท้ งั ที่ยงั ไม่ได้เจียระไนและที่เจียระไนแล้ว ประเทศศรี ลงั กามีชื่อเสี ยงมาช้านาน
ในฐานะเป็ นเกาะแห่งอัญมณี มีตาํ นานเล่าว่า กษัตริ ยโ์ ซโลมอนได้ส่งอัญมณี จากเกาะลังกาเป็ นของกํานัลแก่
ราชินีแห่ งชีบา้ และในทางประวัติศาสตร์กจ็ ารึ กไว้วา่ มาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริ ยแ์ ห่ง
ศรี ลงั กา
12.00 น. นัวเรอเอเลีย
นัวเรอเอเลีย ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองอังกฤษจําลองของประเทศศรี ลงั กา เป็ นเมืองที่มีฉากหลังอันงดงาม
ตั้งอิงอยูก่ บั เทือกเขา หุ บเขา นํ้าตก และสวนปลูกใบชา นับเป็ นเมืองที่มีอากาศเย็นที่สุดบนเกาะ
ที่จริ งแล้วมีอุณหภูมิคล้ายกับฤดูใบไม้ผลิในประเทศอังกฤษ แม้วา่ อุณหภูมิช่วงคํ่าจะลดลงบ้างก็ตาม
คุณสามารถจะพบ หลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของชาวอังกฤษ ในบริ เวณโดยรอบ
สถานที่แห่งนี้ เช่นบ้านเรื อนที่ปลูกสร้างคล้ายกระท่อมในป่ า หรื อคฤหาสน์ที่สร้างในสไตล์พระราชินีแอนน์
19.30 น. บริ การอาหารคํ่า หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม Grand Hotel ระดับ 4 ดาว)

วันทีห่ ก : นัวเรอเอเลีย - มัทระ- เมืองกอลล์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปยังเมืองมัทระ ซึ่งเป็ นเมืองตากอากาศ ที่มีชื่อเสี ยงที่หนึ่งในศรี
ลังกา เข้านมัสการพระพุทธรู ปปางสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดกัลป์ เดวิหาร
12.00 น. เดินทางต่อไปยัง เมืองกอลล์ เป็ นเมืองที่ต้งั อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ปลายแหลมสุ ดของศรี ลงั กา ห่างจากเมือง
โคลอมโบ 119 กม. กอลล์เป็ นที่รู้จกั ในชื่อ Gimhathiththa ก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษที่ 16 ที่เป็ น
เมืองท่าของเกาะ กัลล์พฒั นาถึงจุดสูงในศตวรรษที่ 18 ก่อนที่ชาวอังกฤษจะ มาถึง ที่พวกเขาพัฒนาอ่าวท่าเรื อที่
โคลอมโบ แม่น้ าํ สายหลักคือแม่น้ าํ จิน (Gin River หรื อ Gin Ganga) ที่เริ่ มจาก Gongala Kanda และผ่าน
หมู่บา้ นอย่างเช่น Neluwa, Nagoda, Baddegama, Thelikada, Wakwella จนบรรจบกับทะเลที่ Ginthota ใน
Wakwella สะพานที่ขา้ มแม่น้ าํ ที่นี่ถือเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดในศรี ลงั กา
19.30 น.

บริ การอาหารคํ่าที่โรงแรม Galle Coral Gardens Hotel หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั พักผ่อนตามสบาย

วันทีเ่ จ็ด: ฮิคาคดูวา – คารุทารา - เบนโตตา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Galle Coral Gardens Hotel เดินทางไปยังเมือง ฮิคาคดูวา – คารุ ทารา - เบน
โตตา เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสี ยงของศรี ลงั กา มีชื่อเสี ยงในการบําบัดศิลปะโบราณอายุรเวช การผลิต
นํ้าตาลเมา และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ทาํ มาจากมะพร้าว
ชายหาดเบนโตตา เป็ นชายหาดที่สวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของหาดในเอเชีย (อันดับ 3)
19.30 น. บริ การอาหารคํ่าที่โรงแรม Galle Coral Gardens Hotel หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั พักผ่อนตามสบาย
วันทีแ่ ปด: โคลัมโบ - กรุงเทพฯ
06.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่ าบริการ ท่ านละ 32,000.- บาท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามโปรแกรมทัวร์ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES
2. ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว จํานวน 7 คืน
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
4. ค่ารถบัสท้องถิ่นปรับอากาศนําเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ
5. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีศรี ลงั กา
8. มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง
9. งานทอดกฐิน/ทําบุญแล้วแต่ศรัทธาน่ะค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ ที่ คุณ ยุพาวดี ชูศิริ โทร.081-3684895 หรือ 074-268754-5

