
 

 

รหัสทัวร  BID1900453 
ทัวรศรีลังกา โคลัมโบ  แคนด้ี  อนุราธปุระ  อนุราธปุระ 4 วัน 3 คืน (SL) 
วัดพระเขี้ยวแกว    พพิิธภัณฑอัญมณี    ระบําแคนด้ี  วัดถํ้าดัมบุลลา  เขาสกิิริยา  
พิพิธภัณฑอนุราธปุระ  ตนพระศรีมหาโพธิ์   เจดียรุวันเวล ิ น่ังรถตุกตุกชมเมือง
โคลัมโบ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก    สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลมัโบ – เมืองแคนด้ี – วดัพระเขี้ยวแกว –  

พิพิธภัณฑอัญมณี  – ระบําแคนด้ี 
03.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอร สายการบินไทยไล 

ออนแอร  ประตู 7 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุ 
ทาน 

06.35 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศศรีลังกา เมืองโคลมัโบ โดยเที่ยวบินที่ SL230 
  (**ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) (มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่น่ังได ทีน่ั่ง

อาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินไดในคณะ ซึ่งเปนไปตาม
เงื่อนไขสายการบิน  

08.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นําทานผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (**เวลา
ทองถิ่นของประเทศศรีลังกา เร็วกวา ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแคนด้ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เปนเมืองที่อยู
บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ําทะเลถึง 500 เมตร เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหน่ึงของศรี
ลังกา เดิมเรียกวา ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ 
หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝร่ังเขาครองเมืองขันธะ จึงออกสําเนียงตามฝร่ังวา แคน
ด้ิ 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานสู วดัดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) ชม พระเขี้ยว

แกว (Temple of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแกว (The Sacred 
Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองคน้ีเปนพระทนัตธาตุเบ้ืองขวาของ
ของพระพุทธเจา ซึ่งเปนเพียงองคเดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย โดยมีหลกัฐานรองรับ
ความถกูตองตรงตามพระคัมภีรมหาวังศา นับเปนสิ่งศักด์ิสิทธิคู์บานคูเมืองมาต้ังแต
โบราณ และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแกวน้ีไดถูกบรรจอุยูใน
เจดียทองคํา และครอบทองคาํ 7 ช้ัน ประดิษฐานในหองกระจกกันกระสุนอยางแนน
หนา และไมเคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับต้ังแตพุทธศตวรรษที ่9  

 
เพราะเช่ือกันวา หากเมื่อใดพระเขี้ยวแกวถกูนําออกนอกเกาะลงักาแลว จะนําภัยพบัิติ
มาสูประเทศชาติ ทั้งยงัเช่ือดวยวา หากเมื่อใดที่เกิดทกุขภัยขึ้น การเปดอัญเชิญพระธาตุ



 

 

เขี้ยวแกวออกมาใหผูคนสักการะบูชา จะสามารถขจดัเภทภัยตางๆได (พิเศษ!!ดอกไม
สักการะพระเขี้ยวแกว) 

หมายเหตุ 1 : การเขาสักการะพระเขี้ยวแกว จาํเปนตองสวมใสชุดสขีาว ทางบริษัทไดจดัเตรียมเส้ือสี
ขาวไวใหกับทุกทานแลว  
และทกุทานกรุณาจดัเตรียมกางเกงขายาวสีขาว หรือ กระโปรงยาวสีขาวไปดวยคะ 
หมายเหตุ 2 : ตองไมสวมใสกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟช่ันขาดๆ และตองถอด
รองเทาเดินภายในวดัคะ 

นําทานชม พิพิธภัณฑอัญมณี (Gem museum) ซึ่งถือวาประเทศศรีลังกาน้ันเปนแหลง
ของอัญมณีเลยก็วาไดเพราะที่นี่มีแหลงอัญมณีเปนจํานวนมาก จนไดฉายาวา “เกาะ
แหงอัญมณี” ใหทานเพลิดเพลินชมอัญมณีอันสวยงาม มีความเชื่อวาถาพกอัญมณีติด
ตัวจะมีแตความโชคดี ใหทานเลือกซื้ออัญมณีตามอัธยาศัย 

จากน้ัน นําทานชม ระบําแคนดี้ (Kandyan dance) เปนการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเปน
อยางมาก เนื่องจากหาชมไดยาก นักแสดงจะมีทั้งชายและหญิง การแสดงจะเนนความ
แข็งแรง โลดโผน สนุกสนาน และครึกครื้น และมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดงใหดูมี
สีสัน ไมวาจะเปนกลอง วัสดุที่ทําใหมีเสียงตางๆ  

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  RIVENDELL HOTEL  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมอืงแคนด้ี 
 
วันที่สอง เมืองแคนดี้ – ศูนยสมุนไพร – วัดถํ้าดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานสู ศูนยสมุนไพร (Spice Garden) ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก มีสนุน

ไพรหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ชวยบํารุงผิว บํารุงผม แกปวด
เมื่อยตางๆ  จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดถํ้าดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple) 
วัดแหงน้ีไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ.2534 ถือเปนมรดกโลกแหงลาสุดในศรี
ลังกา ต้ังอยูเชิงภูเขาหิน สรางโดยพระเจาวาลากัมบา หรือพระเจาวัฏฏคาอภัย พระองค
ทรงเคยพํานักในถํ้าที่ดัมบูลลา ชวงที่พระองคเสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อ
เปนการตั้งหลักกอนที่จะรวบรวมไพรพลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ตอมาเมื่อพระองค
ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึน้ครองราชย พระองคไดทรงสรางวิหารศิลาภายในถํ้าแหงน้ี 
ภายในมีถํ้าทั้งหมด 5 ถํ้าดวยกัน คือ เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภัคชิมา และเทวา
นะอลุต  มีขนาดใหญเล็กแตกตางกันออกไป **หมายเหตุ วัดถํ้าดัมบุลลา ตองเดินขึ้น
เขา ซึ่งเปนทางลาดชัน ประมาณ 500 เมตร** 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) นําทานเขาชม พระราชวังลอยฟ�าสิ
กิริยา หรือที่รูจักในนาม  ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หรือ แทนศิลาราชสีห ศาสนสถาน
ลอยฟ�าแหงศรีลังกา เปนสิ่งมหัศจรรยของโลกลําดับที่ 8 เปนยอดเขาที่สูงที่สุด สราง
โดยกษัตริยกัสสปะ ในสมัยศตวรรษที ่ 5 พระเจากัสสปะใหสิกิริยาเปนทั ้งเมือง 
พระราชวัง พระราชอุทยาน และป�อมปราการเพื ่อป�องกันการรุกรานจากศัตรู 
ประกอบดวยคูรอบป�อมปราการ 3 ชั้น มีแทนศิลายักษสูง 500 ฟุต เปนหินผาที่เกิด
จากภูเขาไฟในอดีต เหมือนกอนหินยักษวางอยูบนที่ราบ สามารถมองเห็นไดไกลจาก
รอบดานมีความสูงจากพื้น 370 เมตร นําทานชมความมหัศจรรยของพระราชวังบน
ยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 1,200 ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก มีอายุเกาแกถึง 1,500 ป 
อางเก็บน้ําโบราณ ป�อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของ
รากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญในอดีต ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของเมืองสิกิริยาแบบ 
360 องศา 

 
** เน่ืองจาก เขาสกิิริยา มคีวามสูงชัน และตองเดินขึ้นบันไดไปสูบนยอดเขากวา 1,200 ขั้น  ทําให
การขึ้นเขาสิกิริยาน้ัน ไมเหมาะกบัผูสูงอายุ ผูที่เหน่ือยงาย หรือ ผูทีม่ีโรคประจําตัว เชน โรคหวัใจ โรค
หอบหดื โรคความดันสูง กลวัความสงู ฯลฯ** 
จากน้ัน  เดินทางสู เมืองอนุราธปุระ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวง

ของอาณาจักรสิงหล ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ต้ังอยูหาง
จากเมืองโคลัมโบไปทางทิศเหนือราว 205 กิโลเมตร ถือเปนหน่ึงในเมืองที่มีผูอยูอาศัย
ที่เกาแกที่สุดในโลก 

เย็น  ไบริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  ALAKAMANDA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมอืงอนุราธปุระ 
 
วันที่สาม เมืองอนุราธปุระ – พิพิธภัณฑอนุราธปุระ – ตนพระศรีมหาโพธิ์ – เจดียรุวันเวลิ – เจดีย 
                อภัยคีรี – เมืองโคลัมโบ – น่ังรถตุกตุกชมเมือง  – ชอปปم�ง ODEL  – วัดคงคาราม       
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน ใหทานเพลิดเพลินชม พิพิธภัณฑอนุราธปุระ ที่ภายในจะเต็มไปดวยประวัติและซาก

โบราณวัตถุที่ถูกคนพบในอดีต จากนั้น นําทานสักการะ ตนพระศรีมหาโพธิ ์ตนไมแทน
การตรัสรู ของพระพุทธเจา พระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจาอโศก
มหาราช นํากิ่งตนโพธิ์มาจากตนโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่ที่พระพุทธเจา
ตรัสรู มาถวายพระเจาเทวานัมปยติสสะ และไดทรงปลูกในสวนเมฆวัน บริเวณน้ีจึง
ไดรับการยกยองเปนแผนดินแหงความศักด์ิสิทธิ์และมีคุณคาตอชีวิตชาวศรีลังกาเปนตน



 

 

มา  พระศรีมหาโพธิ์อยูสูงจากพื้นดินขึ้นไป 9 ศอก มีกําแพงลอมถึง 4 ชั้น มีเจาหนาที่
ทํานุบํารุงดูแลเปนอยางดี  ช้ันในสุดลอมดวยลูกกรงทองคํา 344 ตน เปนตนไมอายุยืน
ที่สุดในโลกถึง 2,300 กวาป จึงมีเสาเหล็กคํ้าไวถึง 3 ตน เพื่อกันกิ่งหอยตกหรือฉีกขาด
อันอาจเปนอันตรายถึงลําตน (การเขาสักการะตนพระศรีมหาโพธิ์ ตองใสชุดสุภาพ และ
ตองถอดรองเทาเดินคะ) 

  
นําทานสู เจดียรุวันเวลิ  เปนเจดียทรงควํ่าสีขาวที่มีขนาดใหญทีสุ่ดในเมืองอนุราชปุระ มี
ความกวาง 100 เมตร และสูง 100 เมตร ซึ่งลอมรอบดวยกําแพงชางปูนปم�น 362 
เชือก เดินทางตอไปยัง เจดียอภัยคีรี เปนเจดียขนาดใหญและสําคัญอีกแหงหนึ่งของ
ประเทศศรีลังกา โดยสรางขึ้นเมื่อราว 2,000 ปมาแลว 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่

อยูติดชายฝم�งทะเล และเปนเมืองที่ใหญที่สุด เปนเมืองหลวงทางการคาของประเทศศรี
ลังกา ในสมัยโบราณมีพวกพอคาจากตางประเทศ เชน อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาที่
โคลัมโบ เพื่อมาทําธุรกิจคาขายกับประเทศศรีลังกา สินคาซึ่งเปนที่ตองการมาก ไดแก 
เคร่ืองเทศ ซึ่งเปนที่ตองการมากที่สุดอันดับหน่ึงของตางประเทศ  

จากน้ัน ใหทานเพลิดเพลิน นั่งรถตุกตุกชมเมืองโคลัมโบ นําทานตอไปยัง ODEL SHOPPING 
เพลิดเพลินเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากตางๆมากมาย จากนั้น นําทานสู วัดคงคา
ราม หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา ศรีชินรัตนา สรางขึ้นในป พ.ศ.2428 เปนวัดที่สรางโดย
ผสมผสานศิลปะ ระหวาง ศรีลังกา อินเดีย ไทย จีน ใหทานสักการะขอพรพระพุทธรูป
องคใหญภายในวัด  

 
เย็น  ไบริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร 
ที่พัก  ANARVA MOUNT LAVINIA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองโคลมัโบ 
 
วันที่สี ่ โคลัมโบ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ      
 เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควร  เดินทางเขาสู ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพื่อ 
เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

09.30 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินไทยไลออนแอร  โดยเที่ยวบินที่ 
SL231  (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

14.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว 
ตาราง ราคา ศรีลังกา บินไลออนแอร (SL) 4 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
13 เม.ย.62 16 เม.ย.62  25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
18 เม.ย.62 21 เม.ย.62 25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
25 เม.ย.62 28 เม.ย.62 25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
01 พ.ค.62 04 พ.ค.62 25+1 20,900 20,900 19,900 4,500 
09 พ.ค.62 12 พ.ค.62 25+1 18,900 18,900 17,900 4,500 
16 พ.ค.62 19 พ.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 25+1 20,900 20,900 19,900 4,500 
23 พ.ค.62 26 พ.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
30 พ.ค.62 02 มิ.ย.62 25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
06 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
13 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 25+1 18,900 18,900 17,900 4,500 
20 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 25+1 19,900 19,900 18,900 4,500 
27 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 25+1 18,900 18,900 17,900 4,500 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่ม

เงินพักหองเด่ียว) 
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 



 

 

  คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือขึ้นเครื่อง 
Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 

  คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิ

บาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
และเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ 

  คาวีซา 1,600 บาท สําหรับคนไทยเทาน้ัน (สําหรับชาวตางชาต ิกรุณาติดตอเจาหนาที่กอนทาํ
การจองคะ) 

  ลูกคาที่ประสงคจะรีเควสหอง TRIPLE ROOM ตองชําระเพิ่ม 500 บาท / 1 ทาน / 1 หอง 
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทิปไกดทองถิ ่น,คนขับรถ,ผู ชวยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแต
ไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทวัร 
การจองทัวร : 

  กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวา

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย : 

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมี
หัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการ
เดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทาน
ออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ  ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
เอกสารที่ใชในการยื่นวีซาประเทศศรีลงักา 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

  สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุ
เหลือมากกวา 6 เดือน 

  รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น 2 รูป หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน เก็บผมให
เรียบรอย  

  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือ
ยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + 
หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย 

  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติ
บัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 
 

 
**ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศศรีลงักา 

ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบคืนเงินคาทัวรใหทกุกรณี** 



 

 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิก
บิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมอืง
จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตัว 
ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยว
บางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารุดจากสายการบิน 

  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือ
คืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลว
ทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 



 

 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทาํใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตดั
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอน
การจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึง่เปน
สิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายคุรรภทีชั่ดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคมุของบริษทัฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 
 

**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาศรีลังกาออนไลน ดานลางใหครบถวนดวยคะ** 
 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมดัจําเพือ่ประโยชนของทานเอง** 

 
ขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาศรีลงักาออนไลน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการพิจารณาวีซา** 
*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
คํานําหนา :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    
TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS 
   
ช่ือ/ NAME:  _     _______________                  _____________นามสกุล/SURNAME: _     ____________  
___                                  (ตามหนาพาสปอรต) 
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แตงงาน/ MARRIED                   โสด/ UN 
MARRIED                 หยาราง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION :                             
_____________________________________________________________________________________            ___  
ที่อยู/ ADDRESS  : ____              หมูที่                      ตรอก/ซอย___________   ____
หมูบาน___________  ___     ตําบล/แขวง___________                   _     _  
อําเภอ/เขต                                  จังหวดั__________________รหัสไปรษณีย                            
เบอรมอืถอื ___                     อีเมลล                               ___       _ 



 

 

ที่อยูตามทะเบียนบาน/ ADDRESS  : ____             หมูที่            ตรอก/ซอย___________   ____
หมูบาน___________  ___     ตําบล/แขวง__                          __                                                  
อําเภอ/เขต                                  จังหวดั__________________รหัสไปรษณีย                            
เบอรมอืถอื ___                     อีเมลล                                      ____ 
ประวัตคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 ________________________________สัญชาติ _______                       
______สถานที่เกิด_______                       ______ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                               
 NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 
ช่ือ/นามสกุลมารดา :               _______________________________สัญชาติ ____                         
________สถานที่เกิด_______                       ______ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                          
 NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 
ช่ือสามี/ภรรยา:                                          ______________________สัญชาติ ____                         
________สถานที่เกิด_______                       ______ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY 
  PLACE OF BIRTH 
ประวัตกิารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 
____                                          ____________________________________________   
_____________________________________________ 
ประวัตกิารทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 
อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        
________________________                                                                         __ 
ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         
___________________________________________________ 
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ WORK PHONE NUMBER+FAX: 
_______________________________________________________________________                                                  
ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที่                                ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____                                   



 

 

*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปทีผ่านมา (ดูจากแสตมป�เขา-ออก 
ประเทศ ในพาสปอรตเปนหลัก) (**สําคัญมาก) 
_______________________________________________________________________________________________________________
_________     
_______________________________________________________________________________________________________________
_________                                
*ทานเคยไดรับวีซาประเทศศรีลงักาหรือไม                              ถาเคย โปรดระบุหมายเลขวี
ซา_______________________________________                                                                                 
วันที่ออกวีซา____________________สถานที่ออกวีซา________________________________ ประเภทวีซาที่
ไดรับ____________________  
 
ขอมูลของบริษทัที่เชิญในศรีลงักา (กรณีวีซาธรุกิจ) 
ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         
___________________________________________________ 
ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที่                                ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: 
_________________________________________________________             ______________ 
อีเมลล/E-MAIL : 
_________________________________________________________________________________________________________       
 
ขอมูลที่พกัทีศ่รีลงักา / โรงแรม    
ช่ือโรงแรม / HOTEL 
NAME:________________________________________________________________________________________________ 
ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที่                                ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: 
_________________________________________________________             ______________ 



 

 

อีเมลล/E-MAIL : 
_________________________________________________________________________________________________________       
 
ช่ือ/นามสกุล ผูติดตอที่ไทย  
(ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________________ 
ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที่                                ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____     
เบอรโทรติดตอ/ PHONE NUMBER : _________________________________________________________             
____                      __________ 
 
 


