รายการฉบับเดินทาง
อายุบวร....ศรีลังกา ๖ วัน ๔ คืน

ตู้คัมภีร์ของพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในโลก และแดนสุขาวดีบนพื้นโลก
เมืองแห่งห้องเก็บมหาเจดีย์ที่มีเอกสารเป็นรูปแบบ
นมัสการ “พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้
สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชน ณ เมืองอนุราธปุระ
ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับ ๑,๐๐๐ ปี
นาคณะเดินทางแสวงบุญโดย หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
เดินทาง ๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ
– โคลัมโบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๖
๑๖.๐๐ น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น ๔ ประตู ๘ เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกัน
แอร์ไลน์ (UL) เช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติด
ป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
๑๙.๐๐ น. ออกเดินทางสู่...กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL887 / รับประทานอาหารค่าบนเครื่องบิน
๒๐.๕๕ น. เดินทางถึง กรุงโคลัมโบ (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทย ๑ .๓๐ ชั่วโมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราและพิธีการทางศุลกากรแล้ว บริการของบริษัทฯ จัดรถโค้ชปรับอากาศนา
ท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองโคลัมโบ ระยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ
โรงแรม เปกาซัส รีฟ (PEGASUS REEF HOTEL)

เดินทางสร้างบารมีกับหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

วันที่สอง โคลัมโบ – อนุราธปุระ – วัดอิสุรุมุณิยะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์ถูปาราม
วันศุกร์ที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๖
๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ ๑ )
๐๘.๐๐ น. นาท่านเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ ( ANURADHAPURA) เมืองมรดกโลก นครหลวงแห่งแรกของศรีลังกา
(ระยะทางประมาณ ๒๐๘ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕ ชั่วโมง)
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ ๒)
๑๔.๐๐ น. นาท่านชม วัดอิสุรุมุณิยะ วัดที่สร้างโดย พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ซึ่งเป็นพระ
สหายของพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ ๒ ,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์
เล็กๆ ที่จัดเก็บรูปหระติมากรรมต่างๆ เอาไว้ชม รูปสลักหินคู่รัก (THE LOVER)
ซึ่งเป็นรูปแห่งตานานรักของเจ้าชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจ้าทุฎฐคามณี
ที่ทรงสละราชบัลลังก์เพราะความรักที่มีต่อหญิงในวรรณะต่า และเป็นรูปที่รัฐบาล
ศรีลังกาได้นาไปตีพิมพ์เป็นดวงตราไปรษณีย์มาแล้ว
จากนั้น นาท่านนมัสการ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ( MAHABODHI TREE) หน่อที่นามาจาก
พุทธคยาประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยพระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจ้า
อโศกมหาราชซึ่งทรงผนวกเป็นภิกษุณี เป็นผู้นาหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย
ในปี พ.ศ. ๒๓๕

จากนั้น นาท่านนมัสการ
เจดีย์รุวันเวลิชายะ ( RUVANVELISEYA) สถูปที่ยิ่งใหญ่ของอนุราธปุระสร้างโดยพระเจ้า
ทุฎฐคามณี เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทรงได้รับชัยชนะจากศึกยุทธหัตถีจากกษัตริย์
ทมิฬ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความกว้าง ๑๐๐ เมตร สูง ๑๐๐ เมตร
จากนั้น นาท่านชม
เจดีย์เชตะวัน ( JETAVANARAMAYA) สถูปที่สาคัญแห่ง
หนึ่งสร้างขึ้นเพื่อวัฒนธรรมในด้านระบบความเชื่อซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ สร้างโดยพระเจ้ามหาเสนะ ครองราชย์เมื่อ พ.ศ.
๘๑๙-๘๔๖ เป็นเจดีย์ที่มีความสูง ๑๒๒ เมตร

ประเทศศรีลังกา ๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๒

เดินทางสร้างบารมีกับหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

จากนั้น นาท่านนมัสการ
เจดีย์ถูปาราม ( THUPARAMA DAGOBA) เป็นเจดีย์
ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติส
สะ ทรงสร้างขึ้นในราว พ.ศ.๓๐๐
และเป็นที่ ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ณ สถานที่แห่งนี้
พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง เสด็จเข้านิโรธสมาบัติ เป็นเวลา
๗ วัน ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก
จากนั้น นาท่านชม
เจดีย์อภัยคีรี (ABHAYAGIRIYA) ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอภัยคีรีวิหาร สร้างโดยพระเจ้าวัฎฎคามณี
อภัย เมื่อราว ๒,๑๐๐ ปีมาแล้ว สูง ๑๑๓ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ เมตร
มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากสถูปเชตะวัน วัดอภัยคีรีวิหาร เรียกอีกชื่อว่า
วัดเหนือ หรืออุตตรวิหาร ( UTTARA VITTARA VIHARA) ชมอัฒจันทร์
ศิลา (MOON STONE) ศิลปะแบบอนุราธปุระที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่ง
หนึ่ง
จากนั้น เดินทางสู่ที่พัก ณ
โรงแรมกิริตาเล่ (GIRITALE HOTEL)
ถวายน้าปานะ / รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ ๓)
วันที่สาม กิริตาเล่ – โปโลนารุวะ สัตตมหาปราสาท – สิกิริย่า พระราชวังลอยฟ้า แท่นศิลาราชสีห์
วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ ๔)

๐๘.๐๐ น. นาท่านเดินทางสู่ เมืองโปโลลารุวะ ( POLONNARUWA) มรดกโลก ราชธานีแห่งที่สองของศรีลังกา ซึ่ง
ถือว่าเป็นยุคทองของศาสนาพุทธและศิลปะลังกาชมโบราณสถานที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ์พบกับความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งมีให้้เห็นเป็นซากกาแพงเมือง มหาวิหาร โรงเรียนสงฆ์และพระราชวังที่มีเค้าโครงเดิม
นาชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองโปโลนารุวะ ทรงครองราชย์
ระหว่างปี พ.ศ.๑๖๙๖-๑๗๒๙ ชม สัตตมหาปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมทึบก่อด้วยอิฐซ้อนกันไปรวม ๗ ชัน้
นาชม อาฬาหนะปริเวณ ซึ่งภายในประกอบด้วย เจดีย์รังโกตเวเหระ สร้างโดยพระเจ้านิสสังกมัลละ (พ.ศ.
๑๗๓๐-๑๗๓๙) เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปโลนารุวะ ชม เจดีย์กิริเวเหระเชื่อกันว่าสร้างโดยพระมเหสี
ของพระเจ้าปรกมพาหุมหาราช มีพระนามว่า “สุภัทธา” เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่า ชมภาพหินแกะสลักการตรัสรู้
และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมือง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยี่ยมเยือน
ประเทศศรีลังกา ๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๓

เดินทางสร้างบารมีกับหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

ชมวิหารวะฏะตาเก (VATADAGE) ซึ่งตั้งอยู่เหนือลานทักษิณสองชั้นมีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่หน้าเจดีย์ทั้ง
ทิศสวยงามด้วยภาพปูนแกะสลักรายรอบอย่่างวิจิตรบรรจง ชมวิหารกาล ( GAL VIHARA) มีพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ ๓ องค์ ประกอบด้วย ปางไสยาสน์์ ปางราพึง และปางสมาธิ
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ ๕)
บ่าย นาท่านเดินทางสู่
เมืองสิกิริยา เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด นาท่านเดิน
ขึ้นบันได ๒ ,๒๐๐ ขั้น บนยอดศิลาจะพบกับซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชมพระราชวังลอยฟ้า
พระราชวังสิกิริยา (SIGIRIYA PALACE) พระราชวังบนยอดเขา อ่างเก็บน้าโบราณและทิวทัศน์ของเมืองสิ
กิริยา ชมป้อมปราการ หรือประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้ รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK
หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็น
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

จากนั้น เดินทางสู่ที่พัก ณ
สิกิริย่า วิลเลจ (SIGIRIYA VILLAGE)
ถวายน้าปานะ / รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ ๖)
วันที่สี่ สิกิริยา
– ดัมบุลลา - แคนดี้
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ ๗)
๐๘.๐๐ น. นาท่านเที่ยวชม ถ้าดัมบุลลา (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึ่งมีทั้งหมด ๕ ถ้า ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูป
มากกว่า ๑๕๐ องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาผนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก ชม วัดถ้าดัมบุลลา หรือ
วัดราชมหาวิหาร

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ ๘ )
ประเทศศรีลังกา ๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๔

เดินทางสร้างบารมีกับหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

บ่าย ออกเดินทางสู่
เมืองแคนดี้ (KANDY) ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและโรงงานผ้าบาติกที่ขึ้นชื่อของ
ประเทศศรีลังกา ท่่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านคุณภาพดีเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก / เดินทางถึง
เมืองแคนดี้ นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแคนดี้จากยอดเขา มองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองที่สวยงาม ชม
วัดบุปผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรี
อยุธยานาการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ นิกายสยามวงศ์

๑๘.๐๐ น. นาท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (TEMPLE OF THE SACRED TOOTH RELIC) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุ (พระทนต์) ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้ากราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว อย่างใกล้ชิด พระเขี้ยว
แก้ว (พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า - SACRED TOOTH RELIC) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก
๔ ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง ซึ่งหนาถึง ๑ ศอก ๓ ชั้น ยากที่สาธุชนทั่วไปจะได้
เข้าชม ในตอนเช้าของทุกวัน ที่วัดพระเขี้ยวแก้วมีการฉลองประโคมวงมโหรีให้พระเขี้ยวแก้ว
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ
โรงแรม ควีน (QUEENS HOTEL)
ถวายน้าปานะ / รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ ๙)
วันที่ห้า แคนดี้
– โคลัมโบ วันจันทร์ที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๕๖
๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่พัก (มื้อที่ ๑๐)
๐๗.๐๐ น. นาท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง)
ระหว่างทาง นาท่านชม วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร เคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองมาด้วยพระองค์เอง
เมื่อ ๒,๕๐๐ ปี มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ภายในพระเจดีย์ บรรจุบัลลังค์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า
ภายในวิหารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมลังกาปรากฏภาพจิตรกรรมที่งดงามว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ แต่ละภาพ
ล้วนสวยงามจนน่าทึ่งในฝีมือช่างยิ่งนัก

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ ๑๑)
ประเทศศรีลังกา ๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๕

เดินทางสร้างบารมีกับหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

บ่าย เดินทางต่อสู่
เมืองโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกาที่มีการพัฒนา
อย่่างก้้าวกระโดดตึกระฟ้้าตั้ง
ตะหง่่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติ ที่ยังคงสมบูรณ์
ผ่านชมวัดคงคาราม ชมวิหารกลางน้า และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา นาชมกรุง
โคลัมโบโดยรอบ ชมอนุสรณ์สถาน ซึ่งสร้างเพื่อใช้ในการประชุมชาติไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด นาชม วัดคงคาราม อัน
เป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา
จากนั้น อิสระ ช้อปปิ้ง้ตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า ODEL เลือกซื้อสินค้าราคาที่ถูกใจ มีร้านขายของทั้งเครื่อง
หนัง, เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้้ไฟฟ้้า เครื่องครัว ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็็นของพื้นเมืองอีกด้้วย
ค่า ถวายน้าปานะ / รับประทานอาหารค่า ณ
โรงแรม แซฟไฟร์ (SAPPHIRE HOTEL)
๒๑.๓๐ น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ดารานายเก ประเทศศรีลังกา
๒๒.๓๐ น. เช็คอิน ณ เค้าน์เตอร์สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์
วันที่หก โคลัมโบ
– กรุงเทพฯ วันอังคารที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๕๖
๐๑.๓๐ น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL๘๘๖
๐๖.๒๕ น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ประเทศศรีลังกา ๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๖

เดินทางสร้างบารมีกับหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

ข้อมูลทั่วไป

อุณหภูมิ
เวลา

อากาศคล้ายกับเมืองไทย อาจมีฝน กรุณาเตรียมร่ม
เวลาในประเทศศรีลังกา ช้ากว่าประเทศไทย ๑.๓๐ ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
๒๒๐ โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ

ระบบเงินตรา

สกุลเงินของศรีลังกา คือ รูปี ศรีลังการูปี (๑ รูปี มี ๑๐๐ เซ็นต์)
ธนบัตรมีใบละ ๑๐, ๒๐, ๕๐, ๑๐๐, ๒๐๐, ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐
เหรียญมี ๒๕, ๕๐ เซ็นต์ ๑, ๒, ๕ และ ๑๐ รูปี
๑ ยูเอสดอลล่าร์ แลกได้ ๑๑๐ รูปี หรือคิดเป็นเงินไทยง่ายๆ ๑๐๐ รูปี เท่ากับ ๒๘-๓๕ บาท
อนุญาตให้นาเข้าเหล้าได้คนละไม่เกิน ๒ ลิตร ไวน์ ๒ ขวด บุหรี่ ๒๐๐ มวน ซิการ์ ๕๐ มวน น้าหอมตาม
ความเหมาะสม หากมีเงินสดเกิน ๑๐,๐๐๐ USD จะต้องแจ้งดีแคลร์ (Declare) ต่อเจ้าหน้าที่
ส่วนขาออกจะเข้มงวดกับสินค้าที่ไม่มีใบเสร็จการซื้อหรือในอนุญาต เช่น ชาซีลอนน้าหนักมากกว่า ๓
กิโลกรัม วัตถุโบราณ (อายุเกิน ๑๐๐ ปี ห้ามนาออก) เงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้แจ้งดีแคลร์และอัญมณี
ที่ซื้อมาต้องแสดงใบเสร็จด้วย รวมถึงพันธุ์พืชและดอกไม้บางชนิด

ภาษา
ไฟฟ้า

ลกากร

ประเทศศรีลังกา ๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๗

