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“ศรลีงักา”ทอ่งแดนสุขาวดบีนพ้ืนโลก 
เมืองแหง่สถาปัตยกรรม วฒันธรรมประเพณี และอารยธรรมอนัเก่าแก่นานนบั 1,000 ปี 

นมสัการ พระศรีมหาโพธ์ิ ซึง่ตอนจากกิง่ พระศรีมหาโพธ์ิ ที่พุทธคยา  ที่องคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ทรงประทบัตรสัรูพ้ระสมัมาสมัโพธิญาณ  อายุกว่า 2,300 ปี  

ชมเมืองเก่าอนุราธปุระ หน่ึงในเมืองมรดกโลก ของศรีลงักา 

นมสัการ เจดียถ์ูปาราม พระเจดียอ์งคแ์รกของศรีลงักา สถานที ่ที่พระพุทธองคเ์คยเสด็จมาดว้ย

พระองคเ์อง และเป็นที่ประดษิฐานพระรากขวญัเบ้ืองขวา (กระดูกไหปลารา้) ของพุทธเจา้ ซึง่

อญัเชญิมาจากอนิเดีย และยงัเป็นสถานทีท่ าสงัคายนาพระไตรปิฎก ครัง้ที ่4 (ครัง้แรกในลงักา)    
นมสัการ“พระเขี้ยวแกว้” ณ เมืองแคนดี้       

 

 

รายละเอียดการเดินทาง: วนันี ้– 31 มีนาคม 2563    (ยกเว้น 20 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63) 

วันแรก      กรุงเทพฯ  – โคลมัโบ – สิกิริยา   (อาหารกลางวัน / เย็น) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4  ที่เคานเ์ตอร์

ของ สายการบินศรีลงักนั แอรไ์ลน ์  พบเจา้หนา้ที่บรษิัทฯ รอตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระ

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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ติดปา้ยชื่อกระเป๋า  เช็คอินที่สายการบิน  น าสมัภาระโหลดขึน้เครื่อง  และแจกบตัรที่นั่งบนเครื่องบิน   

จากนัน้  ไปผ่าน ตม. ขาออก แลว้รอขึน้เคร่ือง 

09.00 น. ออกเดินทางสูโ่คลมัโบ โดย สายการบินศรีลงักนั แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี UL 403 

*** บริการด้านบน และค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ... ไม่รวมในบริการ *** 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบนัดารานายเก (Bandaranaike) กรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา  
 เวลาทีศ่รีลังกา ช้ากว่า เวลาทีป่ระเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 หลงัน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ พบมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น รอตอ้นรบั    
 น าท่านไปรา้นอาหาร 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
 ออกเดินทางสู ่สิกิริยา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

 
น าท่านชมสิกิริยา หรือ “Lion Rock” เมืองมรดกโลก     เมืองและป้อมปราการหินอนัเลื่องชื่อ ที่เคยเป็น  

พระราชวงัของพระเจา้กสัสปะ  สรา้งอยู่บนเขาสงูราว 200 เมตร  ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษ ที่ 5  เพื่อป้องกันการ 

รุกรานจากศัตรู     ชม พระราชวัง พระราชอุทยาน สระสรง   สวนน า้พ ุ ภาพเขียนสีเฟรสโกบ้นผนงัผาหิน  

ภาพนางอปัสรและบรวิาร  อนัเลื่องชื่อ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  Habarana Village by Cinnamon  หรือเทียบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

รับประทานอาหารค ่า ทีห้่องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั   (พกัที่โรงแรม ในเมือง Habarana)  

วันทีส่อง       อนุราธปุระ    (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองอนุราธปุระ  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
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 เมืองอนุราธปุระ  เป็นเมืองหลวงแห่งแรกบนเกาะศรีลงักา  มีอาย ุ2,300 ปีมาแลว้  และเป็นสถานที่ ที่
ประดิษฐาน พทุธศาสนา มาตัง้แต่ สมยัพทุธกาล    ชาวศรีลงักาเชื่อว่าพระพทุธเจา้ไดเ้สด็จมาประทบัที่ เขา
มหิินตะเล ใกลเ้มืองอนรุาธปรุะแห่งนี ้  
เดินทางถึงเมืองอนรุาธปรุะ  น าท่านเมืองหลวงเก่า  ที่มีความเจรญิรุง่เรืองสืบต่อกนั ยาวนานถึง 1,200 ปี     

น าท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เก่าแก่ท่ีสดุในโลก เป็นตนัที่พระนางสงัฆมิตตา ไดอ้ญัเชิญกิ่งพระ

ศรีมหาโพธิ์พทุธคยา ที่พระพทุธเจา้ตรสัรู ้ที่ประเทศอินเดีย มาปลกูขึน้ที่นี่ เมื่อ 2,300 ปีก่อน   นบัเป็นตน้ไม้

แห่งประวติัศาสตรท์ี่เก่าแก่ท่ีสดุในโลก 

 
แลว้ ผ่านชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก  ที่ยงัคงเหลือซากปรกัหกัพงั และเสาปราสาท ใหเ้ห็นกนัใน

ปัจจบุนั     จากนัน้  นมสัการ  เจดียรุ์วันเวลิชายะ (Ruvanveliseya)  หรือ เจดียสุ์วรรณมาลิก ที่ยิ่งใหญ่ 

  

สรา้งโดย พระเจา้ทฎุฐคามณี เพื่อเป็นอนสุรณท์ี่ทรงไดร้บัชยัชนะจากศกึยทุธหตัถีจากกษัตรยิท์มิฬ    

แลว้ไปนมสัการ ถูปาราม (Thuparama Dagoba)  สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุขององค ์พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ สว่นพระรากขวญัเบือ้งขวา (กระดกูไหปลารา้) พระเจดียศ์กัดิส์ิทธิ์ท่ีส  าคญัท่ีสดุ 
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เป็นพระเจดียอ์งคแ์รกของศรีลงักา  และเชื่อกนัว่า ณ สถานที่แห่งนีพ้ระพทุธองคเ์คยเสด็จมาดว้ยพระองคเ์อง 

เสด็จเขา้นิโรธสมาบติั เป็นเวลา 7 วนั   เชิญท่านเวียนเทียนประทกัษิณรอบสถูปถปูาราม     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บ่าย น าท่านชมเมืองอนุราธปรุะต่อ   น าท่านชม วัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya)    จดุที่น่าสนใจในวดันีคื้อภาพ
แกะสลกัหินที่งดงามและมีชื่อที่เสียงที่สดุในอนรุาธปรุะ คือ ภาพสลกั ที่มีชื่อว่า คนรัก (The Lovers)     

 แลว้ชม Mahamevnawa Garden  ใหท้่านไดน้มสัการ พระพุทธรูปปางสมาธิ (Samadhi Buddha)   ภายใน
สวน  แลว้ ไปนมสัการเจดียอ์ภัยคีรี ตัง้อยู่ภายในบรเิวณวดัอภยัคีรีวิหาร เป็นหน่ึงในสถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ของ
พระพทุธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งเคยเจรญิรุง่เรืองมากในยคุสมยันัน้ เป็นเจดียท์ี่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั
สองรองจากเจดียเ์ชตวนั เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 110 เมตร สงู 113 เมตร ถกูสรา้งโดยพระเจา้วฏัฏคามณีอภยั 
เมื่อราว 2,100 ปี ก่อน   จากนัน้ชม สระแฝด Kuttam Pokuna  ที่สรา้งไว ้กว่า 1,700 ปีแลว้  
สมควรแก่เวลา   น าท่านเดินทางกลบัที่พกั ที่เมืองอนรุาธปรุะ  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

รับประทานอาหารค ่า ทีห้่องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั   (พกัที่โรงแรม ในเมือง Habarana)  

วันทีส่าม       อนุราธปุระ – เมืองโปโลนนารุวะ – ดัมบุลละ – แคนดี ้      (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
 หลงัจากเช็คเอาทแ์ลว้   น าท่านไปยงัเมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa)    ใชเ้วลาเดินทาง ราว 1.5 ชม. 

เมืองโปโลนนารุวะ  เป็นเมืองหลวงเก่าแห่งที่ 2 ของ ศรีลงักา อายเุก่าแก่กว่า 800 ปี เป็นอาณาจกัร
โบราณแห่งราชวงศโ์ปโลนนารุวะ ภายใตก้ารปกครองของพระเจา้วิชยัพาหทุี่หนึ่ง เป็นเมืองหลวงที่มีความ
เจรญิรุง่เรืองอย่างมาก   ปัจจบุนั  ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ของยเูนสโก ้อีกดว้ย 

   ถึงเมืองโปโลนารุวะ น าท่านชม วังหลวงของพระเจ้าปรักกรมพาหุ หรือ เวชยันตป์ราสาท ซึ่งเป็นวงั สงู 

7 ชัน้   ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ จ านวน 1,000 หอ้ง   ซึ่งในกลุม่ของโบราณสถานนี ้ ยงัประกอบไปดว้ย วงั  
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   และทอ้งพระโรง   สระสรงน า้   และศาสนสถาน      ชม วิหารวัฎฏะทาเก ซึ่งเคยเป็น พระอารามหลวง

และเป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ในสมยัโปโลนนารุวะ   แลว้ ชม พระพทุธรูปที่ภเูขาซึ่งมีชื่อเสียงและ

สวยงามที่สดุ ณ อุตตราราม หรือ กัลวิหาร (Gal Vihara) 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ห้องอาหาร  

บ่าย  ออกเดินทาง ไป เมืองดัมบุลละ  เพ่ือชม วัดถ า้ดัมบุลละ (Dumbulla Cave Temple) 

วัดถ า้ดัมบุลละ  ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534  เป็นมรดกโลกแห่งลา่สดุในศรีลงักา 
สรา้งโดยพระเจา้วาลากมับา หรือพระเจา้วฏัฏคามณีอภยั โดยพระองคท์รงเคยพ านกัในถ า้แห่งนี ้ช่วงที่
พระองคเ์สด็จพลดัถิ่นจากเมืองอนรุาชปรุะ เพื่อเป็นการตัง้หลกัก่อนที่จะรวบรวมไพรพ่ลกลบัไปรบกนัอีกครัง้
หน่ึง ต่อมาเมื่อพระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลบัขึน้ครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสรา้งวิหารศิลาภายในถ า้ 
ที่ดมับลุละนี ้ภายในมีถ า้ทัง้หมด 5 ถ า้ มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกนั โดยมีพระพทุธรูปประดิษฐาน 153 องค ์

 
  จากนัน้  ออกเดินทาง ไปยงัเมืองแคนดี ้(Kandy)   นครศกัดิส์ิทธิ์และเมืองมรดกโลก   ตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีระดบั

ความสงู 500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีประชากรเป็นอนัดบัสองรองจากโคลมัโบ  (ใชเ้วลาเดินทาง ราว 3 

ชั่วโมงครึ่ง)     

  ถึง เมืองแคนดี ้  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั Hotel Ozo Candy  หรือเทียบเท่า  ระดบั 4 ดาว  

รับประทานอาหารค ่า ทีห้่องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั   (พกัที่โรงแรมในเมืองแคนดี)้  
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วันทีส่ี่         แคนดี ้– โคลัมโบ     (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

05.00 น. น าท่านสู ่วัดพระเขีย้วแก้ว (Sri Dalada Maligawa - Temple of the Tooth Relic)  

 

กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมสัการพระบรมสารีริกธาตพุระทนัตธาตเุขีย้วแกว้ (Sacred Tooth 
Relic Temple)  พระเขีย้วแกว้เบือ้งต ่าขวาของพระพทุธเจา้อนัศกัดิส์ิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ภายในผอบ และ
ผอบ อยู่ในเจดียอี์ก 4 ชัน้   ตัง้อยู่ภายในหอ้งกระจกกนักระสนุ มีประตเูงิน ประตทูอง ซึ่งหนาถึง 1 ศอก 3 
 ชัน้   โดยปกติแลว้ผูท้ี่มาบชูาพระเขีย้วแกว้ จะถวายดอกไมแ้ละบชูาอยู่เพียงชัน้นอกเท่านัน้   
ใหท้่านไดน้มสัการ และนอ้มถวายดอกไม ้และเครื่องบชูา 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัที่พกั 
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
หลงัจากเช็คเอาทแ์ลว้   น าท่านเดินทางกลบั กรุงโคลมัโบ  (ใชเ้วลาเดินทาง ราว 4 ชั่วโมง) 

 ระหว่างทาง  น าท่านเดินทางสู ่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลงักาเชื่อว่าเมื่อ
กว่า 2,500 ปีมาแลว้ พระพทุธเจา้ พรอ้มดว้ยพระอรหนัตท์ี่เป็นสาวกอีก 500 รูปไดเ้คยเสด็จมายงัวดัแห่งนี ้
ในวนัวิสาขบชูาตามค าเชิญของเจา้ผูค้รองแควน้กลัยาณี และพระพทุธองคท์รงไดเ้คยเสด็จมาประทบันั่งบน
รตันบลัลงักท์องค า ณ วดัแห่งนี ้ และทรงเทศนโ์ปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานที่นี ้ซึ่งปัจจบุนั ใน
บรเิวณวดัมีพระเจดียท์รงระฆงัคว ่าสีขาวผุดผ่องขนาดมหมึา ซึ่งชาวพทุธศรี ลงักาเชื่อว่าเป็นพระเจดียท์ี่
บรรจพุระแท่นบลัลงัคท์ี่สมเด็จพระสมัมา สมัพทุธเจา้ประทบั เมื่อคราวมาเทศนโ์ปรดชาวสิงหล เมื่อกว่า 
2,500 ปีก่อน  นอกจากนัน้ ภายในวดั ยงัมีตน้พระศรีมหาโพธิ์ท่ีศกัดิส์ิทธิ์ ท่ีปลกูจาก ก่ิงตอน ของตน้ 

 พระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนรุาชปรุะ    
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  ถึงกรุงโคลมัโบ   น าท่านไปรา้นอาหาร     

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
บ่าย น าท่านชมเมืองโคลัมโบ  เมืองหลวงของประเทศศรีลงักาที่มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ตกึระฟ้าตัง้ตระหง่าน

ขึน้ทดัเทียมกบัสิ่งก่อสรา้งทางวฒันธรรมที่ผสมผสานดว้ยความสวยงามตามธรรมชาติที่ยงัคงอดุมสมบรูณ ์
 น าท่านเดินทางสู ่วัดคงคาราม (Gangarama Temple) ซึ่งเป็นวดัของนิกายสยามวงศ ์เป็นสถานที่ตัง้

โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกของประเทศศรีลงักา มีพระประทานองคใ์หญ่ปางมารวิชยั 
ศิลปะแบบลงักาสวยงามมาก ดา้นหลงัของวดัจะมีพระพทุธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนบั
ไม่ถว้น และมีคนไทยไม่นอ้ยที่นิยมน ามาถวายเป็นพทุธบูชาใหก้บัวดัแห่งนี ้ 

 

น าท่านชมเมืองโคลมัโบ  ผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดีตกึรฐัสภาอาคารอเนกประสงค ์ สวนสาธารณะ  

หอประชมุมิตรภาพ   จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงต่อที่ ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร ์ศนูยร์วมแฟชั่นชัน้น าของ

ศรีลงักา แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้ทนัสมยัชื่อดงัของโคลมัโบ 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    
สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางไปสนามบิน   
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วันทีห่้า       โคลัมโบ – กรุงเทพฯ    (ไม่รวมอาหาร) 

01.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินศรีลงักนั แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี UL 402 

06.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ 

........................................................................ 
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อตัราค่าบริการ:   
ราคา ต่อท่าน  พกัหอ้งค ู่ หรือ หอ้งนอนสามท่าน กรณีไม่ตอ้งการจ่ายค่าพกัเด่ียว   

โรงแรมท่ีพกั คณะ 2 ท่าน คณะ 3 ท่าน คณะ 4 - 6 ท่าน พกัเด่ียว จ่ายเพ่ิม 

Habarana Village 
by Cinnamon 2 คืน 

Ozo Candy  1 คืน   

22,800 บาท 21,500 บาท 20,000 บาท 7,800 บาท 

 
อตัรานีร้วม - ค่ารถปรบัอากาศ พรอ้มคนขบัพดูภาษาองักฤษ ท าหนา้ที่ไกด ์น าท่านท่องเที่ยว ตามรายการ 

- หอ้งพกัคู่ 2 คืน ที่เมืองฮาบารานา    
- หอ้งพกัคู่ 1 คืน ที่เมืองแคนดี ้    
- อาหาร ทุกมือ้ ตามรายการ  
- ค่าน า้ด่ืม ท่านละ 1 ขวด / วนั ระหว่างท่องเที่ยว  

  - ค่าเขา้ชม โบราณสถาน ตามรายการ  
  - ค่าวีซ่า เขา้ศรีลงักา  (ตอนนี ้ไดร้บัการยกเวน้ค่าวีซ่า ส าหรบัท่านที่ถือพาสปอรต์ไทย) 

- ค่าประกนัอบุติัเหตกุารเดินทาง วงเงินสงูสดุ ท่านละ 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม - ตั๋วเครื่องบินไป / กลบั กรุงเทพฯ - โคลอมโบ - กรุงเทพฯ (ศรีลงักนัแอรไ์ลน)์ 

- ค่าภาษีน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที่เรียกเก็บจากสายการบิน 
- ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางตามที่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

   - ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ  
    - ค่าธรรมเนียมการใชก้ลอ้งถ่ายภาพ ที่อาจมีเรียกเก็บจากสถานที่นัน้ๆ  

- ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ หรือกรณีที่ทางศรีลงักายกเลิก การยกเวน้ค่าวีซ่า ส าหรบัท่านที่ถือ
พาสปอรต์ไทย  

- ค่าทิปคนขบัรถ  ที่ศรีลงักา  
- ภาษี ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%   (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

*** ต ัว๋เครือ่งบนิ โปรโมช ัน่ ของสายการบนิศรลีงักนั แอรไ์ลน ์   

ราคาโปรโมช ัน่  พเิศษ   จอง และออกต ัว๋ภายใน  15 ม.ค.63     (ใชเ้ดนิทางไดถ้งึ 31 พ.ค. 63)  

ราคา รวม Tax + YQ แลว้ ราคา ทา่นละ 7,200 บาท    
*** ราคารวมทกุอยา่งแลว้ ***    
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*** ต ัว๋โปรโมช ัน่  ตอ้งใชช้ือ่ผูเ้ดนิทาง มาท าการจอง  และเมือ่ออกต ัว๋แลว้  

เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้  หากยกเลกิ จะขอคนืคนืคา่ต ัว๋ไมไ่ด ้
………………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียด ไฟลท้ ์
วนัแรก กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – โคลอมโบ   UL 403    BKK-CMB     0900 - 1100   
วนัที่หา้ โคลอมโบ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ)  UL 402    CMB-BKK     0115 - 0620        


