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ศรีลังกา-โคลัมโบ-แคนดี-้สิกริิยา 
เที่ยวเมืองแคนดีแ้ละโคลมัโบ   สักการะพระเขีย้วแก้วอันศักดิสิ์ทธ์ิ 

ดินแดนแห่งพระพทุธศาสนาท่ีสืบต่อมาจากสมยัพระเจา้อโศกมหาราชแห่งอินเดียและ
การเช่ือมต่อระหวา่งพทุธศาสนาของไทยและศรีลงักาในสมยัรัชกาลท่ี 4  

ชมมหศัจารรยแ์ห่งเมืองโบราณบนยอดเขา เมืองแห่งมรดกโลก Lion Rock สิกิริยา   
 

วนัแรกของการเดินทาง    (1)                                                                กรุงเทพฯ – โคลมัโบ 

07.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้หมายเลข  8    

เคาน์เตอร์  S สายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์  

09.05 น. ออกเดินทางสู่นครโคลมัโบ โดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี UL 403  

                           (เวลาทอ้งถ่ินของศรีลงักาชา้กวา่ประเทศไทย      ประมาณ  1.30 ชัว่โมง) 

10.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอรับท่าน    โคลมัโบ  เป็นเมืองหลวงทางการคา้และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศศรีลงักา โดยมีอาณาเขตติดชายฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย ชาวสิงหลเรียกโคลมัโบ

วา่ “โคลอมบา”   โคลมัโบเป็นช่ือมาจากช่ือภาษาสิงหลเดิมวา่ โคลาอมับาโทตา แปลวา่ 

ท่าเรือท่ีมีตน้มะม่วง ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ชาวโปรตุเกสดดัแปลงช่ือน้ีเพื่อเป็นเกียรติ

แก่ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั และเมือในคร้ังอดีตช่วงท่ีประเทศศรีลงักาไดต้กเป็นเมืองข้ึน

ขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 2339 นั้น ท าใหโ้คลมัโบไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการติดต่อคา้ขายและ

องักฤษไดม้าก่อสร้างอาคารและจดัวางผงัเมืองใหโ้คลมัโบ ท าใหก้รุงโคลมัโบมีบรรยากาศ

คลา้ยกรุงลอนดอนในประเทศองักฤษ มีถนนทอดผา่นกลางเมืองโคลมัโบ และสองขา้ง

ถนนนั้นเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการ ลกัษณะตวัอาคารคลา้ยกบัอาคารในประเทศองักฤษ 

นั้นเอง 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถสู่เมืองแคนด้ี (ระยะทาง 120 กม.  ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณสามชัว่โมง) 
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16.30 น. ถีงเมืองแคนด้ี นครหลวงแห่งท่ี สาม ของ ศรีลงักา  เมืองแคนด้ี คือเมืองมรดกโลกของศรี

ลงักา เป็นเมืองน้ีข้ึนช่ือในเร่ืองของสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนาโดยท่ีเมืองแคนด้ีนั้น

ตั้งอยูบ่นยอดเขา สูงเหนือระดบัน ้าทะเลถึง 500 เมตร เมืองแคนด้ีนั้นแต่เดิมเรียกวา่ ‘ศิริ

วฒันานคร’ หรือ ‘สิงหขนัธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขนัธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา 

เม่ือฝร่ังเขา้ครองเมือง ขนัธะ จึงออกส าเนียงตามฝร่ังวา่ แคนดิ หรือ แคนด้ีนัน่เอง      

เมืองแคนด้ีน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับพทุธศาสนิกชนในศรีลงักาและทัว่โลก เพราะ

เป็นท่ีตั้งของวดัพระเข้ียวแกว้ ซ่ึงประดิษฐานพระทนตข์องพระพทุธเจา้  นอกจากนั้นเมือง

แคนด้ียงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียงัมีแห่งสวยงามอีกหลายแห่ง เช่น พระราชวงัเก่า 

มหาวิทยาลยัเมืองแคนด้ี ขบัรถชมเมืองแคนด้ี เมืองแสนสวยท่ีโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขา น า

ท่านเขา้ไปท าบุญท่ีวดับุปผาราม  วดัของพระอุบาลี แห่งกรุงศรีอยธุยา สม ัยพระเจา้อยูห่วั

บรมโกษ ท่ีเป็นหวัหนา้สมณทูตมาสืบพระศาสนาในลงักาทวีป    พาชมสวนพฤษศาสตร์

เปราดินิยท่ีเล่ืองช่ือ  ชมพรรณไมแ้ปลก ๆ และสวยงาม  ท่ีมีช่ือเสียงคือ ตน้ไทรร่ม 

“Umbrella tree”  ท่ีแผก่ิ่งกา้นไปไดย้าวกวา่ 50 เมตร และตน้มะพร้าวยกัษท่ี์แปลกตา                             

 
 

 

แคนด้ีเป็นเมืองท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (พระฑนัตธาตุขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้) 

มาเป็นเวลายาวนานกวา่ 800 ปี  หลงัจากนั้นน าท่านไปยงัวดัพระเข้ียวแกว้ เพื่อเขา้สกัการะ

พระเข้ียวแกว้ ใหท่้านมีเวลาไดส้กัการะพระเข้ียวแกว้อยา่งใกลชิ้ด (ทางวดัจะเปิดใหค้น

ไทยเขา้ไปสักการะถึงในหอ้งประดิษฐานพระเข้ียวแกว้เป็นกรณีพเิศษ)วดัดาลาดามาลิกาวา       
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หรือ วดัพระเข้ียวแกว้ เป็นสถานท่ีประดิษฐานพระทนัตธาตุขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจา้(พระเข้ียวแกว้)เพยีงองคเ์ดียว ท่ีปรากฏบนโลกมนุษย ์ซ่ึงมีหลกัฐานจากพระคมัภีร์

มหาวงัศา ดว้ยวา่พระทนัตธาตุ หลงัจากการถวายพระเพลิงพทุธสรีระ มีอยูด่ว้ยกนั 4 องค ์

คือ 1.ประดิษฐานอยูท่ี่เจดียเ์กศแกว้จุฬามณี  2.อยูท่ี่แควน้คนัธารราษฎร์  3.อยูท่ี่นาคพภิพ

บาดาล 3.อยูเ่กาะลงักาแห่งน้ี และเม่ือคร้ังท่ีพวกองักฤษยดึเอาพระเข้ียวแกว้ไว ้จึงท าใหเ้กิด

ความแหง้แลง้อยา่งหนกั ติดต่อกนัหลายปี ชาวลงักาจึงเจรจากบัผูป้กครององักฤษ ขอ

อนุญาตใหมี้การน าพระเข้ียวแกว้มาเปิดบูชาตามประเพณีโบราณ ฝ่ายองักฤษกย็นิยอมใน

ระหวา่งท าพิธีนั้นเอง ทอ้งฟ้าท่ีเคยปราศจากเมฆฝนมาหลายปี กบ็งัเกิดฝนเทลงมา สร้าง

ความชุ่มฉ ่า และอศัจรรยใ์จใหผู้ค้นท่ีพบเห็น แมก้ระทัง่พวกองักฤษกเ็ช่นกนั ปาฏิหาริย์

ของพระเข้ียวแกว้นั้นจึงเป็นท่ีเล่ืองลือมาจนถึงปัจจุบนั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  และพกัผอ่นตามอธัยาศยั   

 

วนัที่สองของการเดินทาง  ( 2 )                                       แคนดี-้สิกริิยา-ฮาบารานา                                              

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมท่ีพกั    หลงัจากนั้น check out และน าท่านชมเท่ียวเมือง 

Kandy ต่อ  หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี Gem Museum & A Mlesna Tea Castle  เพือ่ซ้ือ

ผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองและชาซีลอนอนัเล่ืองช่ือและมีคุณภาพ  แลว้เดินทางต่อไปยงัเมือง 

Habarana (ใชเ้วลาสามชัว่โมง   ระยะทาง 125 กม.) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั   ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 ถึงเมืองสิริยา     ซ่ึงเป็นมรดกโลกและเป็นป้อมปราการหินอนัเล่ืองช่ือ และยิง่ใหญ่  มีความ

สูงกวา่   400 ฟุต     ท่านจะมหศัจรรยก์บัเมืองและพระราชวงัโบราณบนยอดปราการแห่งน้ี  

เป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยบ์นเกาะแห่งน้ี  ในนามของ LION ROCK  หรือแท่นศิลาราชสีห์

ซ่ึงปัจจุบนัแวดลอ้มไปดว้ยป่าไมอ้นัร่มร่ืน   ท่านตอ้งเดินข้ึนบนัได 1,100 ขั้น   เพื่อชม

ความงามของเมืองเก่าท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานแห่งน้ี  

ชมว ิวอนัสวยงามมองจากขา้งบน   ชมภาพเขียนสีน ้าของชางสิงหลเป็นภาพนางอปัสร

สวรรคท่ี์มีอายมุากกวา่ 1,000 ปี    และถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงสวยงามนหศัจรรยข์องโลก 
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เยน็ เขา้พกัท่ีโรงแรม รับประทานอาหารค ่า และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที่สามของการเดินทาง  (3)      ฮาบารานา – โคลมัโบ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั จากนั้นเตรียมตวั check out  สู่เมืองโคลมัโบ   

 รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

                           เม่ือถึงเมืองโคลมัโบ   แวะชมวดักลัยาณี  และวดัทีปะถุทตารามท่ีพระองคเ์จา้อษัฏางคพ์ระ

อนุชาในรัชกาลท่ี 5 ทรงเป็นเจา้อาวาส และในปี พ.ศ.2556 จะเป็นปีท่ีฉลองครบรอบ 260 

ปี แห่งการประทบัอยู ่ณ วดัแห่งน้ี น าท่านชม วิหารกลางน ้า ซ่ึงรอบๆ  วิหารมีพระพทุธรูป

มากมายท่ีน ามาจากประเทศไทย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า   
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                           จากนั้น    น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและซ้ือชาชั้นดีในศูนยก์ารคา้ ODEL   เพื่อหาซ้ือ

ของฝากส าหรับคนทางบา้นอีกคร้ัง      แลว้เตรียม packing กระเป๋า   เตรียมตวัเดินทางไป

สนามบินนานาชาติ  บนัดารานายเก    เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง                                                                      โคลมัโบ – กรุงเทพฯ  

01:15  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL 402 

06.15 น.             เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบริการ – เดินทางมากกวา่ 6 ท่าน   ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – มีนาคม  ข้ึนต ่าราคาท่านละ 33,000 บาท          

                            เดินทางมากกวา่ 6 ท่าน   ช่วงตน้เดือนเมษายน  ข้ึนต ่าราคาท่านละ 35,500 บาท 

                         (ราคาข้ึนอยูก่บั class ท่ีท าการส ารองท่ีนัง่  หากจองชา้ราคาจะถูกปรับเพิ่มไดอี้ก 

                        

หมายเหตุ – เวลาท่ีระบุในโปรแกรมเป็นเวลาประมาณการ   และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

เวลาของโปรแกรมไดต้ามสภาพภูมิอากาศ  ความเหมาะสม และก าหนดการของสายการบิน    


