
 

 

รหัสทัวร BID1902760 

ทัวรศรีลังกา มหศัจรรย SRI LANKA 4 วัน 3 คืน (SL) 
เมืองแคนด้ี   วัดพระเขี้ยวแกว   พิพิธภัณฑอัญมณี   ศูนยสมุนไพร 
วัดถํ้าดัมบุลลา   เขาสิกิริยา   เมืองอนุราธปุระ   ตนพระศรีมหาโพธิ์ 
เจดียรุวันเวลิ   เจดียอภัยคีรี   เมืองโคลัมโบ 
 

 
 
 



 

 

 

 
04.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอร สายการบิน

ไทยไลออนแอร  ประตู 7  Thai Lion Air (SL) โดยมีเจาหนาที ่อํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน 

07.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศศรีลังกา เมืองโคลมัโบ โดยเท่ียวบินที ่SL230 
  (**ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดเวลาจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางดานทาย
รายการคะ 

 

 
09.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นํา

ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจาก
เจาหนาที่ (**เวลาทองถิ่นของประเทศศรีลังกา ชากวา ประเทศไทยประมาณ 
1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

วันแรก          สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลมัโบ – เมืองแคนดี� – วัดพระเขี�ยวแก้ว – พพิธิภัณฑ์อญัมณ ี 
          ไ(-/กลางวัน/เย็น) 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแคนดี้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เปนเมือง
ที่อยูบนยอดเขา สูงเหนือระดับนํ้าทะเลถึง 500 เมตร เปนเมืองมรดกโลกอีกแหง
หนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกวา ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหล
เรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเขาครองเมืองขันธะ จึงออก
สําเนียงตามฝรั่งวา แคนดิ ้

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานสู วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) 
ชม พระเขี้ยวแกว (Temple of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยว
แกว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองคน้ีเปน
พระทันตธาตุเบ้ืองขวาของของพระพุทธเจา ซึ่งเปนเพียงองคเดียวที่ปรากฏบนโลก
มนุษย โดยมีหลักฐานรองรับความถกูตองตรงตามพระคมัภีรมหาวังศา นับเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองมาต้ังแตโบราณ และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรีลังกา 
พระธาตุเขี้ยวแกวน้ีไดถูกบรรจุอยูในเจดียทองคํา และครอบทองคํา 7 ชั้น 
ประดษิฐานในหองกระจกกันกระสุนอยางแนนหนา และไมเคยเสด็จออกนอก
ประเทศเลยนับตั้งแตพทุธศตวรรษที ่9 เพราะเช่ือกันวา หากเมื่อใดพระเขี้ยวแกว
ถูกนําออกนอกเกาะลังกาแลว จะนําภัยพิบัติมาสูประเทศชาติ ทั้งยงัเช่ือดวยวา 
หากเมื่อใดที่เกิดทุกขภัยขึ้น การเปดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแกวออกมาใหผูคน
สักการะบชูา จะสามารถขจัดเภทภัยตางๆได (พิเศษ!!ดอกไมสักการะพระเขี้ยว
แกว) 



 

 

 
 
หมายเหตุ 1 : การเขาสักการะพระเขี้ยวแกว จําเปนตองสวมใสชุดสีขาวสุภาพ และตองใส
กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาวคะ  
หมายเหตุ 2 : ตองไมสวมใสกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟชั่นขาดๆ และ
ตองถอดรองเทาเดินภายในวัดคะ 
  

นําทานชม พิพิธภัณฑอัญมณี 
(Gem museum) ซ ึ ่ ง ถ ื อ ว า
ประเทศศรีลังกานั้นเปนแหลง
ของอัญมณีเลยก็วาไดเพราะที่น่ี
มีแหลงอัญมณีเปนจํานวนมาก 
จนได ฉายาว า “เกาะแหงอัญ
มณี” ใหทานเพลิดเพลินชมอัญ
มณีอันสวยงาม มีความเช่ือวาถา
พกอัญมณีติดตัวจะมีแตความโชคดี ใหทานเลือกซื้ออัญมณีตามอัธยาศัย 



 

 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  RIVENDELL HOTEL  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองแคนดี้ 

 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานสู ศูนยสมุนไพร (Spice Garden) ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก 

มีสนุนไพรหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ชวยบํารุงผิว บํารุงผม 
แกปวดเมื ่อยตางๆ  จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดถํ ้าดัมบุลลา (Dambulla 
Cave Temple) วัดแหงนี้ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ.2534 ถือเปน
มรดกโลกแหงลาสุดในศรีลังกา ตั้งอยูเชิงภูเขาหิน สรางโดยพระเจาวาลากัมบา 
หรือพระเจาวัฏฏคาอภัย พระองคทรงเคยพํานักในถํ้าที่ดัมบูลลา ชวงที่พระองค
เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเปนการตั้งหลักกอนที่จะรวบรวมไพรพล
กลับไปรบกันอีกครั ้งหนึ ่ง ตอมาเมื ่อพระองคทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้น
ครองราชย พระองคไดทรงสรางวิหารศิลาภายในถํ้าแหงนี้ ภายในมีถํ้าทั้งหมด 5 
ถํ้าดวยกัน คือ เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภัคชิมา และเทวานะอลุต  มีขนาด
ใหญเล็กแตกตางกันออกไป **หมายเหตุ วัดถ้ําดัมบุลลา ตองเดินขึ้นเขา ซึ่งเปน
ทางลาดชัน ประมาณ 500 เมตร** 

 

    

วันที�สอง เมืองแคนดี� – ศูนย์สมุนไพร – วัดถํ�าดัมบุลลา – เขาสิกริิยา – เมืองอนุราธปุระ 

ไ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เขาสิกิริยา (Sigiriya 

Rock) นําทานเขาชม พระราชวังลอยฟ�า
สิกิริยา หรือที ่ร ู จักในนาม  ภูเขาสิงโต 
(Lion Rock) หร ือ แท น ศิลาราชส ีห  
ศาสนสถานลอยฟ�าแหงศรีลังกา เปนสิ่ง
มหัศจรรยของโลกลําดับที่ 8 เปนยอดเขา
ที่สูงที่สุด สรางโดยกษัตริยกัสสปะ ในสมัย
ศตวรรษที่ 5 พระเจากัสสปะใหสิกิริยาเปนทั้งเมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน 
และป�อมปราการเพื่อป�องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบดวยคูรอบป�อมปราการ 
3 ชั้น มีแทนศิลายักษสูง 500 ฟุต เปนหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือน
กอนหินยักษวางอยูบนที่ราบ สามารถมองเห็นไดไกลจากรอบดานมีความสูงจาก
พื้น 370 เมตร นําทานชมความมหัศจรรยของพระราชวังบนยอดเขา กับบันได
เวียนนับ 1,200 ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก มีอายุเกาแกถึง 1,500 ป อางเก็บนํ้า
โบราณ ป�อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของ
รากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญในอดีต ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของเมืองสิกิริยา
แบบ 360 องศา 

** เน่ืองจาก เขาสิกิริยา มีความสูงชัน และตองเดินขึ้นบันไดไปสูบนยอดเขากวา 1,200 
ขั้น  ทําใหการขึ้นเขาสิกิริยาน้ัน ไมเหมาะกับผูสูงอายุ ผูที่เหนื่อยงาย หรือ ผูที่มีโรค

ประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสูง กลัวความสูง ฯลฯ** 



 

 

 
จากน้ัน  เดินทางสู เมืองอนุราธปุระ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเปนเมือง

หลวงของอาณาจักรสิงหล ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก 
ตั้งอยูหางจากเมืองโคลัมโบไปทางทิศเหนือราว 205 กิโลเมตร ถือเปนหนึ่งใน
เมืองที่มีผูอยูอาศัยที่เกาแกที่สุดในโลก 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  ALAKAMANDA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองอนุราธปุระ 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานสักการะ ตนพระศรีมหาโพธิ์ ตนไมแทนการตรัสรูของพระพุทธเจา พระ

นางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราช นํากิ่งตนโพธิ์มาจากตน
โพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่ที่พระพุทธเจาตรัสรู มาถวายพระเจาเท
วานัมปยติสสะ และไดทรงปลูกในสวนเมฆวัน บริเวณน้ีจึงไดรับการยกยองเปน
แผนดินแหงความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณคาตอชีวิตชาวศรีลังกาเปนตนมา  พระศรีมหา

วันที�สาม เมืองอนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ� – เจดีย์รุวันเวล ิ– เจดีย์อภัยครีี – เมืองโคลมัโบ – นั�งรถตุ๊กตุ๊กชม
เมือง  – ชอปปิ� ง ODEL  – วัดคงคาราม      ไ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

โพธิ์อยูสูงจากพื้นดินขึ้นไป 9 ศอก มีกําแพงลอมถึง 4 ชั้น มีเจาหนาที่ทํานุบํารุง
ดูแลเปนอยางดี  ชั้นในสุดลอมดวยลูกกรงทองคํา 344 ตน เปนตนไมอายุยืนที่สุด
ในโลกถึง 2,300 กวาป จึงมีเสาเหล็กคํ้าไวถึง 3 ตน เพื่อกันกิ่งหอยตกหรือฉีก
ขาดอันอาจเปนอันตรายถึงลําตน (การเขาสักการะตนพระศรีมหาโพธิ์ ตองใส
ชุดสุภาพ และตองถอดรองเทาเดินคะ) 

    
นําทานสู เจดียรุวันเวลิ  เปนเจดียทรงควํ่าสีขาวที่มีขนาดใหญที่สุดในเมืองอนุราช
ปุระ มีความกวาง 100 เมตร และสูง 100 เมตร ซึ่งลอมรอบดวยกําแพงชางปูน
ปم�น 362 เชือก เดินทางตอไปยัง เจดียอภัยคีรี เปนเจดียขนาดใหญและสําคัญอีก
แหงหน่ึงของประเทศศรีลังกา โดยสรางขึ้นเมื่อราว 2,000 ปมาแลว 

 



 

 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปน

เมืองที่อยูติดชายฝم�งทะเล และเปนเมืองที่ใหญที่สุด เปนเมืองหลวงทางการคาของ
ประเทศศรีลังกา ในสมัยโบราณมี
พวกพอคาจากตางประเทศ เชน 
อาหรับ สเปน โปรต ุเกส มาที่
โคลัมโบ เพ่ือมาทําธุรกิจคาขายกับ
ประเทศศรีลังกา สินคาซึ ่งเปนที่
ตองการมาก ไดแก เครื่องเทศ ซึ่ง
เปนที่ตองการมากที่สุดอันดับหน่ึง
ของตางประเทศ  

จากน้ัน ใหทานเพลิดเพลิน นั่งรถตุ กตุ กชมเมืองโคลัมโบ นําทานตอไปยัง ODEL 
SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากตางๆมากมาย จากน้ัน 
นําทานสู วัดคงคาราม หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา ศรีชินรัตนา สรางขึ้นในป พ.ศ.2428 
เปนวัดที่สรางโดยผสมผสานศิลปะ ระหวาง ศรีลังกา อินเดีย ไทย จีน ใหทาน
สักการะขอพรพระพุทธรูปองคใหญภายในวัด  

 



 

 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
ที่พัก  ANARVA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองโคลัมโบ 

 เชา   ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ไดเวลาอันสมควร  เดินทางเขาสู ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพื่อเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินไทยไลออนแอร  

โดยเท่ียวบินที ่SL231   
(มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

16.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม 
หมายเหตุ : ไฟลทบินและเวลาบินบางพีเรยีดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตาราง

ดานทายรายการคะ 
********************************************************************** 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง ราคา ศรีลังกา บินไลออนแอร (SL) 4 วัน 3 คนื 
เริ่ม

เดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง กรุป เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

12 ก.ย.62 15 ก.ย.62 25+1 

SL230 07.30-
09.30 

SL231 10.30-
16.00 

15,999 15,999 14,999 4,500 

19 ก.ย.62 22 ก.ย.62 25+1 

SL230 07.30-
09.30 

SL231 10.30-
16.00 

15,999 15,999 14,999 4,500 

วันที�สี�  โคลมัโบ – สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ      ไ (เช้า/-/-) 



 

 

26 ก.ย.62 29 ก.ย.62 25+1 

SL230 07.30-
09.30 

SL231 10.30-
16.00 

15,999 15,999 14,999 4,500 

03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 25+1 

SL230 07.30-
09.30 

SL231 10.30-
16.00 

16,999 16,999 15,999 4,500 

11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 25+1 

SL230 07.30-
09.30 

SL231 10.30-
16.00 

17,999 17,999 16,999 4,500 

17 ต.ค.62 20 ต.ค.62 25+1 

SL230 07.30-
09.30 

SL231 10.30-
16.00 

17,999 17,999 16,999 4,500 

20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 25+1 

SL230 07.30-
09.30 

SL231 11.45-
17.10 

17,999 17,999 16,999 4,500 

23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 25+1 

SL230 07.55-
10.45 

SL231 11.45-
17.10 

17,999 17,999 16,999 4,500 

31 ต.ค.62 03 พ.ย.62 25+1 

SL230   
06.35-08.30 

SL231   09.30-
14.45 

15,999 15,999 14,999 4,500 

  



 

 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 25+1 

SL232   
08.35-10.30 

SL231   09.30-
14.45 

16,999 16,999 15,999 4,500 

08 พ.ย.
62 11 พ.ย.62 25+1 

SL232   
08.35-10.30 

SL231   09.30-
14.45 

16,999 16,999 15,999 4,500 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 25+1 

SL232   
08.35-10.30 

SL231   09.30-
14.45 

16,999 16,999 15,999 4,500 

22 พ.ย.
62 25 พ.ย.62 25+1 

SL232   
08.35-10.30 

SL231   09.30-
14.45 

16,999 16,999 15,999 4,500 

29 พ.ย.
62 02 ธ.ค.62 25+1 

SL232   
08.35-10.30 

SL231   09.30-
14.45 

16,999 16,999 15,999 4,500 

02 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 25+1 

SL230   
06.35-08.30 

SL231   09.30-
14.45 

16,999 16,999 15,999 4,500 

05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 25+1 

SL230   
06.35-08.30 

SL231   09.30-
14.45 

17,999 17,999 16,999 4,500 

  



 

 

07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25+1 

SL232   
08.35-10.30 

SL231   09.30-
14.45 

17,999 17,999 16,999 4,500 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 25+1 

SL232   
08.35-10.30 

SL231   09.30-
14.45 

16,999 16,999 15,999 4,500 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 25+1 

SL232   
08.35-10.30 

SL231   09.30-
14.45 

16,999 16,999 15,999 4,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือ

ขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดนิทาง 



 

 

 รวมคาวีซา 1,600 บาท สําหรับคนไทยเทานั้น (สําหรับชาวตางชาติ กรุณาติดตอ
เจาหนาที่กอนทําการจองคะ) 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงนิมัดจํา
ทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 



 

 

กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซาประเทศศรีลังกา 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น 2 รูป หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน เก็บ
ผมใหเรียบรอย  

 กรณีผู เดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา 
จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออ ําเภอ 
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือ
รับรองคาใชจาย 

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

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสาร
เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 
**ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศศรีลังกา 

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาศรีลังกาออนไลน ดานลางใหครบถวนดวย

คะ** 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

 
 

 



 

 

ขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาศรีลังกาออนไลน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาวีซา** 

*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ*** 
ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
คํานําหนา :  นาย  นาง นางสาว   เด็กชาย   เด็กหญิง    
TITLE:  MR MRS  MS       MSTR   MISS    
ชื่อ/ NAME:  _     _______________                  _____________ 
นามสกุล/SURNAME: _     ____________  ___                                  (ตามหนาพาสปอรต) 
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :  แตงงาน/ MARRIED     โสด/ UN MARRIED                  
          หยาราง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION :                             
_____________________________________________________________________________________            ___  
ท ี ่อยู / ADDRESS  : ____              หม ู ที่                       ตรอก/ซอย___________   ____
หมูบาน___________  ___     ตําบล/แขวง___________                   _     _  
อําเภอ/เขต                                  จังหวัด__________________ 
รหัสไปรษณีย                            เบอรมือถือ ___                      
อีเมลล                               ___       _ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน/ ADDRESS  : ____             หมูที ่           ตรอก/ซอย___________   ____
หมูบาน___________  ___     ตําบล/แขวง__                          __                                                     
อําเภอ/เขต                                  จังหวัด__________________ 
รหัสไปรษณีย                            เบอรมือถือ ___                      
อีเมลล                                      ____ 
ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 
ชื่อ/นามสกุลบิดา :                 ________________________________ 
สัญชาติ _______                       ______สถานที่เกิด_______                       ______ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                              
NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 
 



 

 

ชื่อ/นามสกุลมารดา :               _______________________________ 
สัญชาติ ____                         ________สถานที่เกิด_______                       ______ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                         
NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 
ชื่อสามี/ภรรยา:                                          ______________________ 
สัญชาติ ____                         ________สถานที่เกิด_______                       ______ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND      

NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 
ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 
____                                          ____________________________________________   
_____________________________________________ 
ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 
อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        ________________________                
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                          
เ บ อ ร  โ ท ร ติ ด ต  อ +แ ฟ  ก ซ / WORK PHONE NUMBER+ FAX: 
_______________________________________________________________________                                                                                                                              
ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที ่                                
ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _  
อ ําเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________          ___
รหัสไปรษณีย_________ ____                                   
*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ดูจากแสตมป�
เขา-ออก ประเทศ ในพาสปอรตเปนหลัก) (**สําคัญมาก) 
_________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________                         
 
 
 
 



 

 

*ทานเคยไดรับวีซาประเทศศรีลังกาหรือไม                               
ถาเคย โปรดระบุหมายเลขวีซา_______________________________________                                                                                                                             
วันที่ออกวีซา____________________สถานที่ออกวีซา________________________________  
ประเภทวีซาที่ไดรับ____________________  
 
ขอมูลของบริษัทที่เชิญในศรีลังกา (กรณีวีซาธุรกิจ) 
ช ื ่ อ บ ริ ษั ท  / EMPLOYER’S NAME :                                 ___                                         
___________________________________________________ 
ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที ่                                
ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _  
อ ําเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________          ___
รหัสไปรษณีย_________ ____     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: 
_________________________________________________________             ______________ 
อีเมลล/E-MAIL : 
_________________________________________________________________________________________________________       
 
ขอมูลที่พักทีศ่รีลังกา / โรงแรม    
ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME:________________________________________________________________ 
ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที ่                                
ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _  
อ ําเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________          ___
รหัสไปรษณีย_________ ____     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: 
_________________________________________________________             ______________ 



 

 

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


