
  

 

รหัสทัวร BID1903084 
ทัวร มหัศจรรย  Sri Lanka  3วัน 2คืน  [SL] 
พิพิธภัณฑอัญมณี    ระบําแคนด้ี   วัดดาลาดา มาลิกาวา      
เมืองโคลมัโบ   วดัคงคาราม    



  

 

 
วันแรก สนามบนิดอนเมือง ● เมืองโคลัมโบ ● เมืองแคนดี ้● พิพิธภัณฑอญัมณี ● ระบํา

แคนดี้ ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
04.30 น. พรอมกันที่ สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอร สายการบิน

ไทยไลออนแอร  ประตู 7 
 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

07.30 น. ออกเดินทางสู (บินตรง) สูประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ SL 230 (ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
หมายเหต ุ: ไฟลทบางพีเรียดเวลาจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางดานทายรายการ

คะ 

 

 
 
09.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นําทานผาน

พิธีตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (**เวลา
ทองถิ่นของประเทศศรีลังกา ชากวา ประเทศไทยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 



  

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแคนดี้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่อยูบน
ยอดเขา สูงเหนือระดับนํ้าทะเลถึง 500 เมตร เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหนึ่งของศรี
ลังกา เดิมเรียกวา ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ 
หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝร่ังเขาครองเมืองขันธะ จึงออกสําเนียงตามฝร่ังวา แคนด้ิ 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานชม พิพิธภัณฑอัญมณี (Gem museum) ซึ่งถือวาประเทศศรีลังกาน้ันเปนแหลง

ของอัญมณีเลยก็วาไดเพราะที่นี ่มีแหลงอัญมณีเปนจํานวนมาก จนไดฉายาวา “เกาะ
แหงอัญมณี” ใหทานเพลิดเพลินชมอัญมณีอันสวยงาม มีความเช่ือวาถาพกอัญมณีติดตัว
จะมีแตความโชคดี 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 เมืองแคนดี้ มาตรฐานศรี
ลังกา 
 
 
 
 
 



  

 

วันที่สอง เมืองแคนดี้ ● วัดพระเขี้ยวแกว ● เมืองโคลัมโบ ● สวนสมุนไพร ● Tea Factory 
● น่ังตุกตุกชมเมืองโคลัมโบ ● ชอปปم�ง ODEL ● วัดคงคาราม  ไ(เชา/กลางวัน/
เย็น)  

05.15 น. นําทานสู วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada 
Maligawa Temple)  ช ม  พ ร ะ เ ข ี ้ ย ว
แก  ว  (Temple of the Tooth)  ก ร าบ
นมัสการ พระบรมธาตุเข ี ้ยวแกว (The 
Sacred Tooth Relic of the Buddha) 
พระทันตธาตุองคนี ้เปนพระทันตธาตุเบื้อง
ขวาของของพระพุทธเจา ซึ ่งเปนเพียงองค
เด ียวที ่ปรากฏบนโลกมนุษย โดยมีหลัก
ฐานรองรับความถูกตองตรงตามพระคัมภีรมหาวงัศา นับเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองมา
ต้ังแตโบราณ และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแกวน้ีไดถูกบรรจุอยู
ในเจดียทองคํา และครอบทองคํา 7 ชั้น ประดิษฐานในหองกระจกกันกระสุนอยางแนน
หนา และไมเคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันวา 
หากเมื่อใดพระเขี้ยวแกวถูกนําออกนอกเกาะลังกาแลว จะนําภัยพิบัติมาสูประเทศชาต ิทั้ง
ยังเชื่อดวยวา หากเมื่อใดที่เกิดทุกขภัยขึ้น การเปดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแกวออกมาให
ผูคนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยตางๆได (พิเศษ!!ดอกไมสักการะพระเขี้ยว
แกว) 

 
 



  

 

หมายเหต ุ1 : การเขาสักการะพระเข้ียวแกว จําเปนตองสวมใสชดุสีขาวสภุาพ และตองใส
กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาวคะ  
หมายเหต ุ2 : ตองไมสวมใสกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟช่ันขาดๆ และตองถอด
รองเทาเดินภายในวดัคะ 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองที่

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

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน น ํ าท  านส ู   ศ ูนย สม ุนไพร  (Spice 

Garden) ที่มีช่ือเสียงและคุณภาพระดับ
โลก มีสนุนไพรหลากหลายชนิดใหทานได
เลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ชวยบํารุงผิว บํารุง
ผม แกปวดเมื ่อยตางๆ และเดินทาง
ตอไปยัง Tae Factory 

จากน้ัน ใหทานเพลิดเพลิน น่ังรถตุกตุกชมเมือง
โคลั ม โบ  น ํ าท  านต  อ ไปยั ง  ODEL 
SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซื้อของที่
ระลึกและของฝากตางๆมากมาย จากน้ัน นําทานสู วัดคงคาราม หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา ศรี
ชินรัตนา สรางขึ้นในป พ.ศ.2428 เปนวัดที่สรางโดยผสมผสานศิลปะ ระหวาง ศรีลังกา 
อินเดีย ไทย จีน ใหทานสักการะขอพรพระพุทธรูปองคใหญภายในวัด 



  

 

 
เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
ที่พัก  ANARVA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองโคลัมโบ มาตรฐานศรี
ลังกา 
วันที่สาม โคลัมโบ ● ดอนเมือง กรุงเทพฯ   ไ (เชา/-/-)   
เชา   ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ไดเวลาอันสมควร  เดินทางเขาสู ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพื่อเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินไทยไลออนแอร  โดย

เที่ยวบินที่ SL231   
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิ
รูลืม 

หมายเหต ุ: ไฟลทบางพีเรียดเวลาจะไมตรงกัน  
รบกวนเช็คเวลาบนิตามตารางดานทายรายการคะ 

 
 



  

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
ตาราง ราคา ศรีลังกา บินไลออนแอร (SL) 3 วัน 2 คืน 

เริ่ม
เดินทาง 

กลับจาก
เดินทาง กรุป เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 25+1 SL230 07.30-09.30 
SL231 10.30-16.00 10,900 10,900 9,900 4,500 

11 ต.ค.62 13 ต.ค.62 25+1 SL230 07.30-09.30 
SL231 10.30-16.00 11,900 11,900 10,900 4,500 

20 ต.ค.62 22 ต.ค.62 25+1 SL230 07.30-09.30 
SL231 11.45-17.10 11,900 11,900 10,900 4,500 

24 ต.ค.62 26 ต.ค.62 25+1 SL230 07.55-10.45 
SL231 11.45-17.10 11,900 11,900 10,900 4,500 

02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 10,900 10,900 9,900 4,500 

08 พ.ย.62 10 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 10,900 10,900 9,900 4,500 

11 พ.ย.62 13 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 10,900 10,900 9,900 4,500 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 10,900 10,900 9,900 4,500 

18 พ.ย.62 20 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 11,900 11,900 10,900 4,500 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 11,900 11,900 10,900 4,500 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 11,900 11,900 10,900 4,500 

04 ธ.ค.62 06 ธ.ค.62 25+1 SL230   06.35-08.30 
SL231   09.30-14.45 11,900 11,900 10,900 4,500 

05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 25+1 SL230   06.35-08.30 
SL231   09.30-14.45 12,900 12,900 11,900 4,500 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 12,900 12,900 11,900 4,500 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 11,900 11,900 10,900 4,500 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 11,900 11,900 10,900 4,500 

 
 
 
 



  

 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื ้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือขึ้น

เครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัตเิหตุและคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง) 
 

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

,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

  คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทปิไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
 



  

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 
 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

กรณีเจ็บป�วย : 
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 



  

 

หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซาประเทศศรลีังกา 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

  สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมี
อายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

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

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

  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบ
สูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

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



  

 

 
**ในกรณีวซีาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศศรลีังกา 

ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทกุกรณี** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



  

 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชาํระ
เหมาขาด 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรบักรอกวซีาศรลีังกาออนไลน ดานลางใหครบถวนดวยคะ** 

 



  

 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 
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 :                             
_____________________________________________________________________________________            ___  
ที่อยู/ ADDRESS  : ____              หมูที่                      ตรอก/ซอย___________   ____หมูบาน___________  ___     
ตําบล/แขวง___________                   _     _  
อําเภอ/เขต                                  จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย                            เบอรมือถือ ___                    
อีเมลล                               ___       _ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน/ ADDRESS  : ____             หมูที่            ตรอก/ซอย___________   ____หมูบาน___________  
___     ตําบล/แขวง__                          __                                                      
อําเภอ/เขต                                  จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย                            เบอรมือถือ ___                    
อีเมลล                                      ____ 
ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 ________________________________สัญชาติ _______                       ______สถานที่
เกิด_______                       ______ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                               
 NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 
ช่ือ/นามสกุลมารดา :               _______________________________สัญชาติ ____                         ________สถานที่
เกิด_______                       ______ 



  

 

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: 
_______________________________________________________________________                                                                       
ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที่                                ตรอก/ซอย__________                 _   
____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________          
___รหัสไปรษณีย_________ ____                                   
*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ดูจากแสตมป�เขา-ออก ประเทศ 
ในพาสปอรตเปนหลัก) (**สําคัญมาก) 
________________________________________________________________________________________________________________________     
________________________________________________________________________________________________________________________                             
*ทานเคยไดรับวีซาประเทศศรีลังกาหรือไม                              ถาเคย โปรดระบุหมายเลขวี
ซา_______________________________________                                                                                                      
วันที่ออกวีซา____________________สถานที่ออกวีซา________________________________ ประเภทวีซาที่ไดรับ____________________  
 
ขอมูลของบริษัทที่เชิญในศรีลังกา (กรณีวีซาธุรกิจ) 
ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         
___________________________________________________ 



  

 

ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที่                                ตรอก/ซอย__________                 _   
____หมูบาน___________                      ___      
ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________          
___รหัสไปรษณีย_________ ____     
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: _________________________________________________________             
______________ 
อีเมลล/E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________       
 
ขอมูลที่พักที่ศรีลังกา / 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 : _________________________________________________________             ____                     
__________ 


