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P.2 ศรีลงักา – มัลดีฟส์ 7 วนั 5 คนื 

(Business Matching + Colombo + Maldives) 
โดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์ 

เดินทางวนัที ่8 – 14 กนัยายน 2557 

วนัแรก (8 Sep) กรุงเทพฯ-โคลมัโบ  โดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่UL403       (-/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
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ประเทศศรีลงักาไดต้กเป็นเมืองข้ึนขององักฤษเม่ือ พ.ศ. 2339 นั้น ท าให้โคลมัโบไดก้ลายเป็น
ศูนยก์ลางการติดต่อคา้ขายและองักฤษไดม้าก่อสร้างอาคารและจดัวางผงัเมืองให้โคลมัโบ ท า
ใหก้รุงโคลมัโบมีบรรยากาศคลา้ยกรุงลอนดอนในประเทศองักฤษ มีถนนทอดผา่นกลางเมือง
โคลมัโบ และสองขา้งถนนนั้นเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการ ลกัษณะตวัอาคารคลา้ยกบัอาคาร
ในประเทศองักฤษ  ชมอนุสรณ์สถาน นมสัการ พระพุทธรูปเอาว์กะนะ แวะ ชมโบสถ์กลางน ้า 
อนัเป็นสถานท่ีท าสังฆกรรม และโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกของศรีลงักา ณ วดั
คงคาราม ชมรูปป้ันสลักนูน ภายในวิหาร ชม ศาลาที่เ ซ็นสัญญาสันติภาพกับอังกฤษ 
(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 – มลัดีฟส์  โดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่UL115   (B/L/D) 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
11.00 น. เช็คเอาทน์ าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เกาะมลัดีฟส์ 
13.30 น. เดินทางสู่เกาะมลัดีฟส์ โดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL115 
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 รับประทานอาหารกลางวนับนเคร่ือง 

14.30 น. เดินทางถึงสนามบินมาเล แห่งเกาะมลัดีฟส์ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและเดินทางสู่รีสอร์ทท่ีพกั 
จากนั้นใหท้่านอิสระ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า และพกัท่ีรีสอร์ท 
 

วนัทีห้่า (12 Sep) มลัดีฟส์      (B/L/D) 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีรีสอร์ท 
 จากนั้นอิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

หรือจะเลือกใชบ้ริการทวัร์ต่างๆของทางรีสอร์ทได ้เช่น ด าน ้าชมปะการัง พายเรือแคนนู บานา
น่าโบต๊ ฯลฯ  

บ่าย รับประทานอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ท่ีรีสอร์ท 
 พกัท่ีรีสอร์ท 
 

วนัทีห่ก (13 Sep) มลัดีฟส์ – โคลมัโบ  สายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่UL116       (B/L/-) 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ีรีสอร์ท จากนั้นใหท้่านไดพ้กัผอ่นช่วงเชา้ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 น. เดินทางสู่สนามมาเล เพื่อเดินทางกลบัไปยงัโคลมัโบ 
15.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองโคลมัโบโดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่UL116 
17.30 น. ถึงสนามบินโคลมัโบ รอต่อเคร่ือง 
 อิสระอาหารเยน็ 
22.00 น. เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ 
 

วนัทีเ่จ็ด (14 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)   52,500  บาท 

  เพิม่พกัเดี่ยว      18,500  บาท 

 
อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุไว ้โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES  
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั จ านวน 5 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  


