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P.1 ศรีลงักา 5 วนั 3 คนื 
(Business Matching + Colombo City Tour) 

โดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์ 

เดินทางวนัที ่8 - 12 กนัยายน 2557 

วนัแรก (8 Sep) กรุงเทพฯ - โคลมัโบ                                              (-/L/D) 

06.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ (UL)  

08.50 น. ออกเดินทางสู่...เมืองโคลมัโบ โดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่UL403 
10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคลมัโบ (ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร) 
 เดินทางเขา้สู่...ตัวเมืองโคลมัโบ 
11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.30 น. ชม กรุงโคลัมโบโดยรอบ โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงทางการค้าและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศศรีลงักา มีอาณาเขตติดชายฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ในช่วงท่ี
ประเทศศรีลงักาไดต้กเป็นเมืองข้ึนขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 2339 นั้น ท าให้โคลมัโบไดก้ลายเป็น
ศูนยก์ลางการติดต่อคา้ขายและองักฤษไดม้าก่อสร้างอาคารและจดัวางผงัเมืองให้โคลมัโบ ท า
ใหก้รุงโคลมัโบมีบรรยากาศคลา้ยกรุงลอนดอนในประเทศองักฤษ มีถนนทอดผา่นกลางเมือง
โคลมัโบ และสองขา้งถนนนั้นเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการ ลกัษณะตวัอาคารคลา้ยกบัอาคาร
ในประเทศองักฤษ  ชมอนุสรณ์สถาน นมสัการ พระพุทธรูปเอาว์กะนะ แวะ ชมโบสถ์กลางน ้า 
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อนัเป็นสถานท่ีท าสังฆกรรม และโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกของศรีลงักา ณ วดั
คงคาราม ชมรูปป้ันสลักนูน ภายในวิหาร ชม ศาลาที่เซ็นสัญญาสันติภาพกับอังกฤษ 
(Independent Hall) ผ่านท่าเรือชมย่านการคา้ และแหล่งธุรกิจท่ีส าคญั ผ่านบา้นพกัท่าน
ประธานาธิบดี และน าท่านชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติโคลมัโบ (Colombo National 
Museum) 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม   
 

วนัทีส่อง   (9 Sep) Function day            (B/L/D) 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 join fullday Business Matching 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม  
  

วนัทีส่าม   (10 Sep) Function day            (B/L/D) 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 join fullday Business Matching 
18.00 น. รับประทานอาหาร (Gala Dinner) ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม   
 

วนัทีส่ี่ (11 Sep) โคลมัโบ – City Tour               (B/L/D) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่านสักการะสถานท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร  (Kelayani 
Temple) ถือเป็นวดัประจ าเมืองท่ีชาวโคลมัโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวดัเก่าแก่สร้าง
ข้ึนเม่ือ 1,900 กวา่ปีท่ีแลว้ โดยกษตัริย ์YATALATISSA ซ่ึงอยูใ่นยคุเดียวกบัอาณาจกัรโพลอน
นารุวะ เป็นวดัใหญ่นิกายสยามวงศภ์ายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพป้ัน ภาพแกะสลกั เป็นงาน
ยอดศิลปกรรม มีตน้โพธ์ิใหญ่ 1 ใน 32 ตน้ ท่ีแยกหน่อมาจากตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองอนุราธ
ปุระ เม่ือปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูปพระภิกษุเขมร 8 รูป ไดอุ้ปสมบทท่ี
อุทกเขปสีมา (อุโบสถน ้า) กลางแม่น ้ากลัยาณี 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านสักการะสถานท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนา วดัคงคาราม ซ่ึงเป็นวดัของนิกายสยามวงศ ์
เป็นสถานท่ีตั้ งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระ
ประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา สวยงามมาก ด้านหลังของว ัด จะมี
พระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนบัไม่ถว้น ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นของคน
ไทยท่ีไดน้ ามาถวายเป็นพุทธบุชาใหก้บัวดัแห่งน้ี 

 จากนั้นน าท่านไปยงั วัดทีปะทุตตมาราม ซ่ึงเป็นวดัไทยในกรุงโคลอมโบ อายุนานกวา่ 100 ปี 
ในอดีต สมยัรัชกาลท่ี 5 มีเจา้นายไทยพระองคห์น่ึง พระนามวา่ พนัเอก(พิเศษ)พระวรวงศเ์ธอ
พระองคเ์จา้ปฤษฎางค ์ไดม้าทรงผนวชอยูท่ี่ลงักา(ภายหลงัไดก้ลบัไปยงัประเทศไทย และ ทรง
ลาสิกขา) ระหวา่งนั้น ไดท้รงสร้างพระมหาเจดีย ์ท่ีรวบรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมถึง 4 ชาติ 
คือ ไทย ลงักา อินเดีย และพม่า คร้ันสร้างเสร็จทรงถวายพระนามวา่ รัตนเจดีย ์เม่ือปี ค.ศ. 1939 
(พ.ศ. 2482) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดล (พร้อมดว้ย พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช และ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เสด็จเยือนศรีลงักา ก็ไดท้รง
ปลูกต้นจนัทน์ไวเ้ป็นอนุสรณ์ด้วย และในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชด าเนินเยอืนวดัน้ีอีกคร้ังและไดท้รงปลูกตน้ไมไ้วเ้ป็นอนุสรณ์ดว้ย ... 

เยน็ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ราคายอ่มเยาไดท่ี้ เปตตา บาซาร์ หรือ ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมไดท่ี้ 
ห้างโอเดล (ODEL) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
22.00 น. น าท่านเดินทางสู่...สนามบินโคลมัโบ 
 

วนัที่ห้า     (12 Sep) โคลมัโบ-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์   เทีย่วบินที ่UL402      (B/-/-) 

01.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่...กรุงเทพฯ   โดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์   เทีย่วบินที ่UL402 
 (รับประทานอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน) 
06.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
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อตัราค่าบริการ  

  ราคาผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน)   32,500  บาท 

  เพิม่พกัเดี่ยว        8,900  บาท 

 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุไว ้โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES  
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั จ านวน 3 คืน  
3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
4. ค่ารถบสัทอ้งถ่ินปรับอากาศ  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆท่ีระบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท  
7. ค่าภาษีสนามบินไทย+ศรีลงักา  
8. ค่าวซ่ีาศรีลงักา  
9. ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดรายการ  
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
1. ค่าสัมภาระน ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม  
2. ค่าประกนัชีวติส่วนตวั หรือค่าประกนัอ่ืนๆ  
3. ค่าใชจ่้าย ต่างๆนอกเหนือรายการ  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  


