
 

 

รหัสทัวร BID1901886 

ทัวรศรีลังกา มหัศจรรย Sri Lanka 4 วัน 3 คืน [SL] 
เมืองโคลัมโบ   เมืองแคนด้ี   วัดพระเข้ียวแกว   กตุกชมเมือง   พิพิธภัณฑอัญมณี    
วัดถ้ําดัมบุลลา  ระบําแคนด้ี  วัดคงคาราม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรก  สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนด้ี – วัดพระ
เข้ียวแกว (เทศกาลแหพระเข้ียวแกว)         
ไ(-/กลางวัน/เย็น) 
04.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอร สายการบิน
ไทยไลออนแอร  ประตู 7 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
07.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศศรีลังกา เมืองโคลัมโบ โดยเที่ยวบินท่ี SL230 
  (**ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดเวลาจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางดานทายรายการ
คะ 

 

 
09.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นําทาน

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที ่
(**เวลาทองถ่ินของประเทศศรีลังกา ชากวา ประเทศไทยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแคนด้ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่
อยูบนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ําทะเลถึง 500 เมตร เปนเมืองมรดกโลกอีกแหง
หน่ึงของศรีลังกา เดิมเรียกวา ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหล
เรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝร่ังเขาครองเมืองขันธะ จึงออก
สําเนียงตามฝร่ังวา แคนด้ิ 



 

 

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานสู วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) ชม พระเข้ียว

แกว (Temple of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเข้ียวแกว (The 
Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองคน้ีเปนพระทันตธาตุ
เบ้ืองขวาของของพระพุทธเจา ซ่ึงเปนเพียงองคเดียวท่ีปรากฏบนโลกมนุษย โดยมี
หลักฐานรองรับความถูกตองตรงตามพระคัมภีรมหาวังศา นับเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
คูบานคูเมืองมาต้ังแตโบราณ และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุ
เข้ียวแกวน้ีไดถูกบรรจุอยูในเจดียทองคํา และครอบทองคํา 7 ช้ัน ประดิษฐานใน
หองกระจกกันกระสุนอยางแนนหนา และไมเคยเสด็จออกนอกประเทศเลย
นับต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเช่ือกันวา หากเม่ือใดพระเข้ียวแกวถูกนําออก
นอกเกาะลังกาแลว จะนําภัยพิบัติมาสูประเทศชาติ ท้ังยังเช่ือดวยวา หากเม่ือใดท่ี
เกิดทุกขภัยข้ึน การเปดอัญเชิญพระธาตุเข้ียวแกวออกมาใหผูคนสักการะบูชา จะ
สามารถขจัดเภทภัยตางๆได โดยในเดือนสิงหาคมของทุกๆป จะมีการอันเชิญพระ
เข้ียวแกว ออกแหขอฝนและจะไดผลดังปรารถนา ซ่ึงเปนพิธีกรรมอันยิ่งใหญของ
ชาวศรีลังกา จะนําพระเข้ียวแกวข้ึนหลังชางที่มีการตกแตงยางสวยงาม มีการแสดง
ของชาวพ้ืนเมือง ระบํา และการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองตลอดการแห (พิเศษ!!
ดอกไมสักการะพระเข้ียวแกว) 

 
 
หมายเหตุ 1 : การเขาสักการะพระเข้ียวแกว จําเปนตองสวมใสชุดสีขาวสุภาพ และตองใส
กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาวคะ  



 

 

หมายเหตุ 2 : ตองไมสวมใสกระโปรงส้ัน กางเกงขาส้ัน หรือ กางเกงแฟช่ันขาดๆ และตองถอด
รองเทาเดินภายในวัดคะ 
 

 
 

 
**สําหรับการชมเทศกาลแหพระเข้ียวแกว จะเร่ิมเวลาประมาณ 19.30 น.ตามเวลาทองถ่ินของ
ประเทศศรีลังกา และเปนการยืนชมคะ ทานใดมีความประสงคตองการ SEAT ในการน่ังชมการแห
พระเข้ียวแกว เพ่ิมทานละ  80 USD คะ** 
เย็น  ไบริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  OZO KANDY HOTEL  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองแคนด้ีวัา) 



 

 

วันที่สอง เมืองแคนด้ี – น่ังตุกตุกชมเมือง – พิพิธภัณฑอัญมณี – วัดถ้ําดัมบุลลา – ระบํา
แคนด้ี              
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน ใหทานเพลิดเพลิน น่ังรถตุกตุกชม

เมืองแคนด้ี สัมผัสวิถีชีวิตชาวเมือง 
จากน้ัน นําทานชม พิพิธภัณฑอัญ
มณี (Gem museum) ซ่ึงถือวา
ประเทศศรีลังกาน้ันเปนแหลง
ของอัญมณีเลยก็วาไดเพราะที่น่ีมี
แหลงอัญมณีเปนจํานวนมาก จนได
ฉายาวา “เกาะแหงอัญมณี” ให
ทานเพลิดเพลินชมอัญมณีอัน
สวยงาม มีความเช่ือวาถาพกอัญ
มณีติดตัวจะมีแตความโชคดี ใหทานเลือกซ้ืออัญมณีตามอัธยาศัย 

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู วัดถ้ําดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) วัดแหงน้ีไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ.2534 ถือ
เปนมรดกโลกแหงลาสุดในศรีลังกา ต้ังอยูเชิงภูเขาหิน สรางโดยพระเจาวาลากัมบา 
หรือพระเจาวัฏฏคาอภัย พระองคทรงเคยพํานักในถ้ําท่ีดัมบูลลา ชวงที่พระองค
เสด็จพลัดถ่ินจากเมืองอนุราชปุระ เพ่ือเปนการต้ังหลักกอนท่ีจะรวบรวมไพรพล
กลับไปรบกันอีกคร้ังหน่ึง ตอมาเม่ือพระองคทรงรบชนะ และเสด็จกลับข้ึน
ครองราชย พระองคไดทรงสรางวิหารศิลาภายในถ้ําแหงน้ี ภายในมีถ้ําท้ังหมด 5 
ถ้ําดวยกัน คือ เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภัคชิมา และเทวานะอลุต  มีขนาด
ใหญเล็กแตกตางกันออกไป  
**หมายเหตุ วัดถ้ําดัมบุลลา ตองเดินข้ึนเขา ซ่ึงเปนทางลาดชัน ประมาณ 500 
เมตร** 

 



 

 

 
 

จากน้ัน นําทานชม ระบําแคนด้ี (Kandyan dance) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ช่ัวโมง) เปนการแสดงพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียงเปนอยางมาก เน่ืองจากหาชมไดยาก 
นักแสดงจะมีทั้งชายและหญิง การแสดงจะเนนความแข็งแรง โลดโผน สนุกสนาน 
และครึกคร้ืน และมีเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงใหดูมีสีสัน ไมวาจะเปนกลอง 
วัสดุที่ทําใหมีเสียงตางๆ  

 

 
เย็น  ไบริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  OZO KANDY HOTEL  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองแคนด้ี 
 
 



 

 

วันที่สาม ศูนยสมุนไพร – เมืองโคลัมโบ – ชอปปم�ง ODEL  – วัดคงคาราม    
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานสู ศูนยสมุนไพร (Spice Garden) ที่มีช่ือเสียงและคุณภาพระดับโลก มีส

นุนไพรหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกชม ท้ังสนุนไพรที่ชวยบํารุงผิว บํารุงผม แก
ปวดเม่ือยตางๆ   

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองโคลมัโบ (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปน

เมืองที่อยูติดชายฝم�งทะเล และเปนเมืองที่ใหญท่ีสุด เปนเมืองหลวงทางการคาของ
ประเทศศรีลังกา ในสมัยโบราณมีพวกพอคาจากตางประเทศ เชน อาหรับ สเปน 
โปรตุเกส มาที่โคลัมโบ เพ่ือมาทําธุรกิจคาขายกับประเทศศรีลังกา สินคาซ่ึงเปนที่
ตองการมาก ไดแก เคร่ืองเทศ ซ่ึงเปนท่ีตองการมากท่ีสุดอันดับหน่ึงของ
ตางประเทศ  

จากน้ัน นําทานตอไปยัง ODEL SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซ้ือของที่ระลึกและของ
ฝากตางๆมากมาย จากน้ัน นําทานสู วัดคงคาราม หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา ศรีชินรัตนา 
สรางข้ึนในป พ.ศ.2428 เปนวัดที่สรางโดยผสมผสานศิลปะ ระหวาง ศรีลังกา 
อินเดีย ไทย จีน ใหทานสักการะขอพรพระพุทธรูปองคใหญภายในวัด  

 
เย็น  ไบริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร 



 

 

ท่ีพัก  FAIRWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองโคลัมโบ 
วันที่ส่ี  โคลัมโบ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ      ไ (เชา/-/-) 
 เชา   ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ไดเวลาอันสมควร  เดินทางเขาสู ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพ่ือเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินไทยไลออนแอร  

โดยเที่ยวบินท่ี SL231   
(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

14.45 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม 
หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดเวลาจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางดานทายรายการ
คะ 

********************************************************************** 
อัตราคาบริการ 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

 09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 25+1 07.30-09.30 / 
10.30-14.45 19,999 19,999 18,999 4,500 

15 ส.ค.62 18 ส.ค.62 25+1 07.30-09.30 / 
10.30-14.45 19,999 19,999 18,999 4,500 

 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือข้ึน

เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 



 

 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 
 

 คาวีซา 1,600 บาท สําหรับคนไทยเทาน้ัน (สําหรับชาวตางชาติ กรุณาติดตอเจาหนาที่
กอนทําการจองคะ) 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 



 

 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน
ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ท้ังหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 
ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
 
 



 

 

เอกสารท่ีใชในการย่ืนวีซาประเทศศรีลังกา 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีท่ีชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมี
อายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน 2 รูป หนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน เก็บผมให
เรียบรอย  

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมี
หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ 
ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปล่ียน
ช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 
 

 
**ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศศรีลังกา 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาศรีลังกาออนไลน ดานลางใหครบถวนดวยคะ** 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาศรีลังกาออนไลน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาวีซา** 
*** 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 :                             
_____________________________________________________________________________________            ___  
ท่ีอยู/ ADDRESS  : ____              หมูท่ี                      ตรอก/ซอย___________   ____
หมูบาน___________  ___     ตําบล/แขวง___________                   _     _  
อําเภอ/เขต                                  จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย                            
เบอรมือถือ ___                     อีเมลล                               ___       _ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน/ ADDRESS  : ____             หมูท่ี            ตรอก/ซอย___________   
____หมูบาน___________  ___     ตําบล/แขวง__                          __                                                     
อําเภอ/เขต                                  จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย                            
เบอรมือถือ ___                     อีเมลล                                      ____ 
ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 ________________________________สัญชาติ _______                       
______สถานท่ีเกิด_______                       ______ 



 

 

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 
ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 
____                                          ____________________________________________   
_____________________________________________ 
ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 
อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        
________________________                                                                         __ 
ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         
___________________________________________________ 
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ WORK PHONE NUMBER+FAX: 
_______________________________________________________________________                                                                                       
ท่ีอยู/ ADDRESS  : ____                            หมูท่ี                                ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____                                   
*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ดูจากแสตมป�เขา-
ออก ประเทศ ในพาสปอรตเปนหลัก) (**สําคัญมาก) 
_________________________________________________________________________________________________________
_______________     



 

 

_________________________________________________________________________________________________________
_______________                                
*ทานเคยไดรับวีซาประเทศศรีลังกาหรือไม                              ถาเคย โปรดระบุหมายเลขวี
ซา_______________________________________                                                                                                                             
วันที่ออกวีซา____________________สถานที่ออกวีซา________________________________ ประเภทวีซาที่
ไดรับ____________________  
 
ขอมูลของบริษัทที่เชิญในศรีลังกา (กรณีวีซาธุรกิจ) 
ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         
___________________________________________________ 
ท่ีอยู/ ADDRESS  : ____                            หมูท่ี                                ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: 
_________________________________________________________             ______________ 
อีเมลล/E-MAIL : 
_________________________________________________________________________________________________________       
 
ขอมูลท่ีพักที่ศรีลังกา / โรงแรม    
ช่ือโรงแรม / HOTEL 
NAME:________________________________________________________________________________________________ 
ท่ีอยู/ ADDRESS  : ____                            หมูท่ี                                ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: 
_________________________________________________________             ______________ 



 

 

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


