
 

 

INSPIRING THE MOMENT ON THE BEACH  

CHARMING OF SRI LANKA 

……………………………. 

 
 

รายละเอียดการเดินทาง: วนันี ้– 30 เมษายน 2563    (ยกเว้น 20 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63) 
วันที ่1 กรุงเทพ – เมืองโคลมัโบ – เมอืง Hikkaduwa    (อาหารกลางวัน / เย็น) 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4  ที่เคานเ์ตอร์

ของ สายการบินศรีลงักนั แอรไ์ลน ์  พบเจา้หนา้ที่บรษิัทฯ และหวัหนา้ทวัร ์คณุชโลธร รอตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกเรื่องสมัภาระติดปา้ยชื่อกระเป๋า  เช็คอินที่สายการบิน  น าสมัภาระโหลดขึน้เคร่ือง  และแจก

บตัรที่นั่งบนเครื่องบิน   จากนัน้  ไปผ่าน ตม. ขาออก แลว้รอขึน้เครื่อง 

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 าท่าน

เดินทางออกจากสนามบินไปยงัโรงแรมที่พกัในเมือง Hikkaduwa (ขบัรถประมาณ 2 ชั่วโมง)  
รับประทานอาหารกลางวัน ทีห้่องอาหาร ระหว่างทาง  

เมือง Hikkaduwa อยู่ห่างจากเมืองโคลมัโบประมาณ 99 กม.หรือขบัรถประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากเมือง

ฮิคคาดวูาทางชายฝ่ังตะวนัตกจะขึน้ชื่อในเรื่องชายหาดที่ทอดยาวสวยงามแลว้ ที่นี่ยงัมีคลื่นที่เหมาะส าหรบั

ผูเ้ลน่กระดานโตค้ลื่น  มีแนวปะการงัส าหรบัผูท้ี่ชื่นชอบการด าน า้ตืน้และด าน า้ลกึ  รวมถึงโรงแรม 

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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รา้นอาหาร และบารต่์างๆ ริมชายหาด และเขตอนรุกัษพ์นัธุเ์ต่าทะเล  ที่ท่านจะพบว่า ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่

ที่เหมาะส าหรบัการพกัผ่อนริมชายทะเลที่ดีที่สดุในศรีลงักา 

 ถึงเมืองฮิคคาดวูา น าท่านเขา้ที่พกั  เพื่อเช็คอินและเก็บสมัภาระ  แลว้อิสระใหท้่าน สมัผสักบัอากาศที่
บรสิทุธิ์  เย็นสบาย  รบัสายลมอ่อนๆ ยามเดินเลน่ท่ีชายหาด  สมัผสั ทรายขาว ละเอียด  นุ่มเทา้ 
รับประทานอาหารค ่า ทีห้่องอาหาร 

เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

พกัที่โรงแรม Hikka Tranz by Cinnamon or similar (4*) 

www.cinnamonhotels.com/hikkatranzcinnamon 

วันที ่2 เมืองฮิกคาดูวา่ – เมืองกอลล ์- เมอืงฮิกคาดูว่า   (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 
 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดินทางสู ่  เมือง Kosgoda เพื่อไปดชูาวประมงในศรีลงักาตกปลาบนเสาไม ้ประเทศศรีลงักา 

เนื่องจาก บรเิวณทะเลแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยปะการงั   

ชาวประมงไดคิ้ดหาวิธีการตกปลาเพื่อไม่ท าลาย

ปะการงั โดยการปักเสาไมไ้ว ้จากนัน้สรา้งคาน

เล็กๆเพื่อใหน้ั่งตกปลาได ้ปัจจบุนัวิถีการใชช้ีวิต

ของชาวประมงในแถบนีก้ลายเป็นจดุหมาย

ปลายทางของนกัท่องเที่ยวจ านวนมากใหม้า

เยี่ยมชม 

 

 

 

 

 

 

  รับประทานอาหารกลางวัน ทีห้่องอาหาร 

http://www.cinnamonhotels.com/hikkatranzcinnamon
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หลงัจากนัน้นั่งรถเขา้สู่  เมืองกอลล ์หนึ่งในเมืองชายทะเลที่สวยและมีเสน่หท์ี่สดุในศรีลงักา โดยใชเ้วลา

นั่งรถ 1 ชั่วโมงโดยประมาณ    เมื่อถึงเมืองกอลล ์แลว้เราจะไปกนัที่ป้อมปราการเมืองกอลล ์(Galle 

Fort) หนึ่งในแหลง่มรดกโลก หรือ Dutch Reformed Church   ซึ่งเป็นโบสถน์ิกายโปรเตสแตนดท์ี่เก่าแก่

ที่สดุในศรีลงักา รอบๆ เมืองก็ยงัมีรา้นบูติก คาเฟ่และแกลเลอรี่เก๋ๆ ใหเ้ยี่ยมชมมากมาย  

ป้อมปราการเมืองกอลล ์(Galle Fort)  สรา้งขึน้ครัง้แรก

โดยชาวโปรตเุกสสมยัเขา้ปกครองศรีลงักาในปี คศ. 16  ซึ่ง

เป็นยุคลา่อาณานิคม ในตอนแรกมีลกัษณะเป็นก าแพงดิน

และรัว้ไมอ้ยู่บนหนา้ผา มีหอคอย ทัง้หมด 3 แห่ง ต่อมาเมื่อ

ชาวดตัชเ์ขา้มาปกครองก็ไดบ้รูณะเป็นก าแพงหินแกรนิตที่

แข็งแรงขึน้ และสรา้งหอคอยเพิ่มเป็น 14 แห่งและขยายความ

ยาวไปตามแนวมหาสมทุรรอบเมือง โดย ณ ปัจจุบนั ปอ้ม

ปราการแห่งนีเ้ป็นปอ้มที่ใหญ่ที่สดุที่ยงัหลงเหลืออยู่ในเอเชีย และไดถ้กูบรรจใุหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกของ 

UNESCO อีกดว้ย 

ประภาคารกอลล ์ (Galle Lighthouse)   

เป็นอีกหนึ่งจดุชมวิวยอดนิยม ถา้หากคณุไม่

มาก็เท่ากบัว่าคณุยงัมาไม่ถึงกอลล ์

ประภาคารกอลล ์หนัหนา้ออกสูท่อ้งทะเล  

สีเขียวมรกต ใส   ประภาคารกอลลน์ี ้เป็น

ประภาคารที่เก่าแก่ที่สดุในศรีลงักา มีอายุ

ยอ้นไปถึง 168 ปี  สรา้งปี ค.ศ. 1848 โดย

องักฤษ และใกล้ๆ  กนัก็คือ สุเหร่ามีรา (Meera Mosque) ที่มีอายรุาว 300 ปี เป็นมสัยิดที่ใหญ่และมี

ชื่อเสียงที่สดุในกอลล ์ น าท่านชม และอิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางกลบัเมืองฮิคคาดวูา 

รับประทานอาหารค ่า ทีห้่องอาหาร 

เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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พกัที่โรงแรม Hikka Tranz by Cinnamon or similar (4*) 

วันที ่3 เมืองฮิกคาดูวา่ – เมืองโคลัมโบ   (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 
  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 

อิสระ เดินเล่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั ใหท้่านได ้

เดิน เล่นบนชายหาดของโรงแรมก่อนจะ

เช็ค เอาท์ออกจากโรงแ รม   และน าท่ าน

เดินทางกลบัเมืองโคลมัโบ 

รับประทานอาหารกลางวันทีห้่องอาหาร 

  ถึง กรุงโคลัมโบ   เมืองหลวงของศรีลงักา  
ศนูยก์ลางการปกครอง และธุรกิจ  ที่มีการ
พฒันาอย่างรวดเรว็ ตกึระฟ้าตัง้ตระหง่านขึน้ทดัเทียมกบัสิ่งก่อสรา้งทางวฒันธรรมที่ผสมผสานดว้ยความ
สวยงามตามธรรมชาติที่ยงัคงอดุมสมบรูณ ์   น าท่านชมเมือง 

  น าท่านเดินทางสู ่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลงักาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปี
มาแลว้ พระพทุธเจา้ พรอ้มดว้ยพระอรหนัตท์ี่เป็นสาวกอีก 500 รูปไดเ้คยเสด็จมายงัวดัแห่งนีใ้นวนัวิสาขบู
ชาตามค าเชิญของเจา้ผูค้รองแควน้กลัยาณี และพระพทุธองค ์ไดเ้คยเสด็จมาประทบันั่งบนรตันบลัลงัก์
ทองค า ณ วดัแห่งนี ้ และทรงเทศนโ์ปรดชาวสิงหลเป็นครัง้แรกยงัสถานที่นี ้ซึ่งปัจจบุนั ในบรเิวณวดัมีพระ
เจดียท์รงระฆงัคว ่าสีขาวผุดผ่องขนาดมหมึา ซึ่งชาวพทุธศรี ลงักาเชื่อว่าเป็นพระเจดียท์ี่บรรจ ุพระแท่น 
บลัลงัคท์ี่สมเด็จพระสมัมา สมัพทุธเจา้ประทบั เมื่อคราวมาเทศนโ์ปรดชาวสิงหล เมื่อกว่า 2,500 ปีก่อน  
นอกจากนัน้ ภายในวดั ยงัมีตน้พระศรีมหาโพธิ์ท่ีศกัดิส์ิทธิ์ ท่ีปลกูจาก ก่ิงตอน ของตน้ 

   พระศรีมหาโพธิ์ท่ีเมืองอนรุาชปรุะ    
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หลงัจากนัน้แวะวดัที่ส  าคญัของศรีลงักาอีกวดัหนึ่งคือวัดคงคาราม (Gangaramaya) ซึ่งวดันีถื้อเป็นวดั

แห่งศิลปะทางพระพทุธศาสนาในศรีลงักา  

วัด Gangaramaya เป็นหนึ่งในวัดทางพุทธศาสนา ที่มีความโดด

เด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศศรีลังกา วัดแห่งนีข้ึน้ชื่อว่าเป็น

แหล่งรวบรวมของศิลปะและผู้คนมากมาย ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลาง

เมือง Colombo ใกลก้บัทะเลสาบ Beira ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยว

ขึน้ชื่อมากมาย และสถานที่สกัการบชูาที่ส  าคญั 

วัดแห่งนีก้่อตัง้มาอย่างยาวนานกว่า 120 ปี ก่อน จากวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตันสมบูรณ์ที่

งดงาม กลายมาเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีต้องไม่พลาดเมื่อได้มา

ท่องเที่ยวที่เมือง Colombo แห่งนี ้วัดแห่งนีด้ึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว

ทอ้งถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใหม้าอยู่ร่วมกันภายใตส้ถานที่ที่

ทัง้มีความเงียบสงบและคกึคกัไปดว้ยผูค้นในเวลาเดียวกนั 

นอกจากนีว้ัดแห่งนีย้ังเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณที่น่าสนใจ

และเป็นแหลง่รวบรวมเอาทัง้ศิลปะสไตลศ์รีลงักา จีน ไทย และพม่า 

เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างลงตัว พิพิธภณัฑข์องวดัที่จะท าใหไ้ดเ้รียนรูถ้ึงศิลปะของรูปป้ันพระพุทธรูปจากทั่วทุก

มมุโลก ของสะสมโบราณต่างๆ อีกมากมายใหไ้ดเ้ลือกชมและศกึษา 
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หลงัจากนัน้จะพาท่านไดส้มัผสักบัการนั่ง Tuk Tuk ชมเมอืง   หลงัจากนัน้แวะชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากและของ

ที่ระลกึที่หา้ง ห้างโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร ์ศนูยร์วมแฟชั่นชัน้น าของศรีลงักา แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้

ทนัสมยัชื่อดงัของโคลมัโบ   อิสระชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั   

  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    
สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางไปสนามบิน  UL 402   CMB-BKK    0130 - 0635  (3:35 Hrs.) 

วันที ่4  เมืองโคลมัโบ - สนามบนิ - กรุงเทพฯ    (ไม่รวมอาหาร) 
01.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินศรีลงักนั แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี UL 402 

06.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ 

........................................................................ 



OV-Sri Lanka 2 

อตัราค่าบริการ:  เดินทางวนัน้ี – 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ราคา ต่อท่าน  พกัหอ้งค ู่ หรือ หอ้งนอนสามท่าน กรณีไม่ตอ้งการจ่ายค่าพกัเด่ียว  

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

Hikka Tranz by 
Cinnamon   2 คืน 19,800 บาท 18,000 บาท 17,400 บาท 7,800 บาท 

 
อตัราค่าบริการ:  เดินทาง 01 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 

ราคา ต่อท่าน  พกัหอ้งค ู่ หรือ หอ้งนอนสามท่าน กรณีไม่ตอ้งการจ่ายค่าพกัเด่ียว  

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

Hikka Tranz by 
Cinnamon   2 คืน 19,300 บาท 17,500 บาท 16,900 บาท 7,300 บาท 

 
อตัรานีร้วม - ค่ารถปรบัอากาศ พรอ้มคนขบัพดูภาษาองักฤษ ท าหนา้ที่ไกด ์น าท่านท่องเที่ยว ตามรายการ 

- หอ้งพกัคู่ 2 คืน ที่เมืองฮิคคาดวูา 
- 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) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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*** 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 ***    

*** ต ัว๋โปรโมช ัน่  ตอ้งใชช้ือ่ผูเ้ดนิทาง มาท าการจอง  และเมือ่ออกต ัว๋แลว้  

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

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

 
 


