
 

 

รหัสทัวร BID1903087 
ทัวร มหัศจรรย...ศรีลังกา  4วัน  3คืน  [SL]  
เมืองแคนดี ้      วดัดาลาดา มาลกิาวา        พิพิธภัณฑอัญมณี       
วัดถํ้าดัมบุลลา     เขาสกิิริยา      ตนพระศรีมหาโพธิ์   
เมืองอนุราธปุระ        เมอืงโคลมัโบ       วัดคงคาราม 



 

 

 
วันแรก สนามบนิดอนเมือง ● เมืองโคลัมโบ ● เมืองแคนดี ้● วัดพระเขี้ยวแกว ● 

พิพิธภณัฑอัญมณี ไ (-/กลางวนั/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) 

 

 
 
09.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นําทานผาน

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

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแคนดี้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่อยูบน
ยอดเขา สูงเหนือระดับน้ําทะเลถึง 500 เมตร เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหน่ึงของศรี



 

 

ลังกา เดิมเรียกวา ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ 
หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝร่ังเขาครองเมืองขันธะ จึงออกสําเนียงตามฝร่ังวา แคนด้ิ 

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

แ ก ว  ( Temple of the 
Tooth) กราบนมัสการ พระบรม
ธาตุ เขี้ ยวแก ว (The Sacred 
Tooth Relic of the 
Buddha) พระทันตธาตุองค น้ี
เปนพระทันตธาตุเบ้ืองขวาของ
ของพระพุทธเจา ซึ่งเปนเพียง
องคเดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย 
โดยมี หลั ก ฐานรองรับความ
ถูกตองตรงตามพระคัมภีรมหาวังศา นับเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองมาต้ังแตโบราณ 
และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแกวนี้ไดถูกบรรจุอยูในเจดีย
ทองคํา และครอบทองคํา 7 ช้ัน ประดิษฐานในหองกระจกกันกระสุนอยางแนนหนา และ
ไมเคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเช่ือกันวา หากเมื่อใด
พระเขี้ยวแกวถูกนําออกนอกเกาะลังกาแลว จะนําภัยพิบัติมาสูประเทศชาติ ทั้งยังเช่ือดวย
วา หากเมื่อใดที่ เกิดทุกขภัยขึ้น การเปดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแกวออกมาใหผูคน
สักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยตางๆได (พิเศษ!!ดอกไมสักการะพระเข้ียวแกว) 

 
 



 

 

หมายเหตุ 1 : การเขาสักการะพระเขี้ยวแกว จาํเปนตองสวมใสชุดสีขาวสภุาพ และตองใสกางเกงขา
ยาว หรือ กระโปรงยาวคะ  
หมายเหตุ 2 : ตองไมสวมใสกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟช่ันขาดๆ และตองถอดรองเทา
เดินภายในวดัคะ 
 
จากน้ัน นําทานชม พิพิธภัณฑอัญมณี (Gem museum) ซึ่งถือวาประเทศศรีลังกาน้ันเปนแหลง

ของอัญมณีเลยก็วาไดเพราะที่น่ีมีแหลงอัญมณีเปนจํานวนมาก จนไดฉายาวา “เกาะ
แหงอัญมณี” ใหทานเพลิดเพลินชมอัญมณีอันสวยงาม มีความเช่ือวาถาพกอัญมณีติดตัว
จะมีแตความโชคดี ใหทานเลือกซื้ออัญมณีตามอัธยาศัย 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  RIVENDELL HOTEL  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองแคนดี้ มาตรฐานศรี
ลังกา 
 
วันที่สอง เมืองแคนดี้ ● ศูนยสมุนไพร ● วัดถํ้าดัมบุลลา ● เขาสิกิริยา ● เมืองอนุราธปุระ       

ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน นําทานสู ศูนยสมุนไพร (Spice Garden) ที่มีช่ือเสียงและคุณภาพระดับโลก มีสนุน

ไพรหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ชวยบํารุงผิว บํารุงผม แกปวดเมื่อย
ตางๆ  จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดถํ้าดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple) วัด
แหงน้ีไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ.2534 ถือเปนมรดกโลกแหงลาสุดในศรีลังกา 
ต้ังอยูเชิงภูเขาหนิ สรางโดยพระเจาวาลากัมบา หรือพระเจาวัฏฏคาอภัย พระองคทรงเคย
พํานักในถํ้าที่ดัมบูลลา ชวงที่พระองคเสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเปนการต้ัง
หลักกอนที่จะรวบรวมไพรพลกลับไปรบกันอีกคร้ังหน่ึง ตอมาเมื่อพระองคทรงรบชนะ 
และเสด็จกลับขึ้นครองราชย พระองคไดทรงสรางวิหารศิลาภายในถํ้าแหงน้ี ภายในมีถํ้า
ทั้งหมด 5 ถํ้าดวยกัน คือ เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภัคชิมา และเทวานะอลุต  มี
ขนาดใหญเล็กแตกตางกันออกไป **หมายเหตุ วัดถํ้าดัมบุลลา ตองเดินขึ้นเขา ซึ่งเปน
ทางลาดชัน ประมาณ 500 เมตร** 



 

 

  
 เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 
 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เขาสิกิริยา (Sigiriya 
Rock) นําทานเขาชม พระราชวังลอย
ฟ�าสิกิ ริยา หรือที่ รูจักในนาม  ภูเขา
สิงโต (Lion Rock) ห รือ แทน ศิลา
ราชสีห ศาสนสถานลอยฟ�าแหงศรีลังกา 
เปนสิ่งมหัศจรรยของโลกลําดับที่ 8 เปน
ยอดเขาที่สูงที่สุด สรางโดยกษัตริยกัสส
ปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจากัสสปะ
ใหสิกิริยาเปนทั้งเมือง พระราชวัง พระ
ราชอุทยาน และป�อมปราการเพื่อป�องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบดวยคูรอบป�อม
ปราการ 3 ช้ัน มีแทนศิลายักษสูง 500 ฟุต เปนหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือน
กอนหินยักษวางอยูบนที่ราบ สามารถมองเห็นไดไกลจากรอบดานมคีวามสูงจากพื้น 370 
เมตร นําทานชมความมหศัจรรยของพระราชวงับนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 1,200 ขั้น 
ชมภาพเขียนสีเฟรสโก มีอายุเกาแกถึง 1,500 ป อางเก็บน้ําโบราณ ป�อมปราการ หรือ 
ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญในอดีต 
ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา 



 

 

 
** เน่ืองจาก เขาสิกิริยา มีความสงูชนั และตองเดินขึ้นบนัไดไปสูบนยอดเขากวา 1,200 ขั้น  ทํา
ใหการขึ้นเขาสิกิริยาน้ัน ไมเหมาะกับผูสูงอายุ ผูที่เหน่ือยงาย หรือ ผูที่มีโรคประจําตวั เชน 
โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสงู กลัวความสงู ฯลฯ** 
จากน้ัน  เดินทางสู เมืองอนุราธปุระ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวง

ของอาณาจักรสิงหล ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ต้ังอยูหาง
จากเมืองโคลัมโบไปทางทิศเหนือราว 205 กิโลเมตร ถือเปนหน่ึงในเมืองที่มีผูอยูอาศัยที่
เกาแกที่สุดในโลก 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  ALAKAMANDA HOTEL หรือเทียบเท าระดับเดียวกัน ณ เมืองอนุราธปุ ระ 
มาตรฐานศรีลังกา 
 
วันที่สาม เมืองอนุราธปุระ ● ตนพระศรีมหาโพธิ์ ● เจดียรุวันเวลิ ● เจดียอภัยคีรี ● เมือง

โคลัมโบ ● น่ังรถตุกตุกชมเมือง   ● ชอปปم�ง ODEL  ● วัดคงคาราม 
 ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานสักการะ ตนพระศรีมหาโพธิ์ ตนไมแทนการตรัสรูของพระพุทธเจา พระนางสังฆ

มิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราช นํากิ่งตนโพธิ์มาจากตนโพธิ์ที่พุทธคยา 
ประเทศอินเดีย สถานที่ที่พระพุทธเจาตรัสรู มาถวายพระเจาเทวานัมปยติสสะ และได
ทรงปลูกในสวนเมฆวนั บริเวณน้ีจึงไดรับการยกยองเปนแผนดินแหงความศักดิ์สิทธิ์และมี



 

 

คุณคาตอชีวิตชาวศรีลังกาเปนตนมา  พระศรีมหาโพธิ์อยูสูงจากพื้นดินขึ้นไป 9 ศอก มี
กําแพงลอมถึง 4 ช้ัน มีเจาหนาที่ทํานุบํารุงดูแลเปนอยางดี  ช้ันในสุดลอมดวยลูกกรง
ทองคํา 344 ตน เปนตนไมอายุยืนที่สุดในโลกถึง 2,300 กวาป จึงมีเสาเหล็กคํ้าไวถึง 3 
ตน เพื่อกันกิ่งหอยตกหรือฉีกขาดอันอาจเปนอันตรายถึงลําตน   
(การเขาสักการะตนพระศรีมหาโพธิ์ ตองใสชุดสุภาพ และตองถอดรองเทาเดินคะ) 

 
        นําทานสู เจดียรุวันเวลิ  เปนเจดียทรงควํ่าสีขาวที่มีขนาดใหญที่สุดในเมืองอนุราชปุระ  
   มีความ  กวาง 100 เมตร  

และสูง 100 เมตร ซึ่งลอมรอบดวยกําแพงชางปูนปم�น 362 เชือก เดินทางตอไปยัง เจดีย
อภัยคีรี เปนเจดียขนาดใหญและสําคัญอีกแหงหน่ึงของประเทศศรีลังกา โดยสรางขึ้นเมื่อ
ราว 2,000 ปมาแลว 

 

 



 

 

เที่ยง  ไ บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า งวั น  ณ 
รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ (ใช

เวลา ในการเดิ นท างป ระม าณ  4 
ช่ัวโมง) เปนเมืองที่อยูติดชายฝم�งทะเล 
และเปนเมืองที่ ใหญที่สุด เปนเมือง
หลวงทางการคาของประเทศศรีลังกา 
ในสมั ย โบ ราณ มี พ วก พ อค า จาก
ตางประเทศ เชน อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาที่โคลัมโบ เพื่อมาทําธุรกิจคาขายกับ
ประเทศศรีลังกา สินคาซึ่งเปนที่ตองการมาก ไดแก เคร่ืองเทศ ซึ่งเปนที่ตองการมากที่สุด
อันดับหน่ึงของตางประเทศ  

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

 



 

 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
ที่พัก  ANARVA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ณ เมืองโคลัมโบ มาตรฐานศรี
ลังกา 
วันที่สี่ 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 ศรลีังกา บนิไลออนแอร (SL) 4 วัน 3 คืน 
เริ่ม

เดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง กรุป เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 

03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 25+1 SL230 07.30-09.30 
SL231 10.30-16.00 14,900 14,900 13,900 4,500 

11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 25+1 SL230 07.30-09.30 
SL231 10.30-16.00 16,900 16,900 15,900 4,500 

17 ต.ค.62 20 ต.ค.62 25+1 SL230 07.30-09.30 
SL231 10.30-16.00 15,900 15,900 14,900 4,500 

20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 25+1 SL230 07.30-09.30 
SL231 11.45-17.10 16,900 16,900 15,900 4,500 

23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 25+1 SL230 07.55-10.45 
SL231 11.45-17.10 16,900 16,900 15,900 4,500 

31 ต.ค.62 03 พ.ย.62 25+1 SL230   06.35-08.30 
SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

08 พ.ย.
62 11 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 

SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 



 

 

10 พ.ย.62 13 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

17 พ.ย.62 20 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

22 พ.ย.
62 25 พ.ย.62 25+1 SL232   08.35-10.30 

SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

29 พ.ย.
62 02 ธ.ค.62 25+1 SL232   08.35-10.30 

SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

02 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 25+1 SL230   06.35-08.30 
SL231   09.30-14.45 16,900 16,900 15,900 4,500 

05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 25+1 SL230   06.35-08.30 
SL231   09.30-14.45 16,900 16,900 15,900 4,500 

07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 16,900 16,900 15,900 4,500 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 25+1 SL232   08.35-10.30 
SL231   09.30-14.45 15,900 15,900 14,900 4,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

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

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�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  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 



 

 

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

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

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

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

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
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 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 
 
 



 

 

กรณีเจ็บป�วย : 
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
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 เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

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

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา 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 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 เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-
นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 
 

 
**ในกรณีวซีาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศศรลีังกา 

ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทกุกรณี** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดนิทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 



 

 

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

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัตเิหตใุนรายการทองเทีย่ว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
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** 

ขอมูลสาํคญัสําหรบักรอกวซีาศรีลงักาออนไลน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาวซีา** 

*** กรณุากรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษ*** 
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

คาํนาํหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    
TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ชื�อ/ NAME:  _     _______________                  _____________นามสกลุ/SURNAME: _     ____________  ___                                  (ตามหนา้พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION :                             _____________________________________________________________________________________            ___  

ที�อยู/่ ADDRESS  : ____              หมู่ที�                      ตรอก/ซอย___________   ____หมู่บา้น___________  ___     ตาํบล/แขวง___________                   _     _  

อาํเภอ/เขต                                  จงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย ์                           เบอร์มือถือ ___                     อีเมลล ์                              ___       _ 

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ____             หมู่ที�            ตรอก/ซอย___________   ____หมู่บา้น___________  ___     ตาํบล/แขวง__                          __                                                     

อาํเภอ/เขต                                  จงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย ์                           เบอร์มือถือ ___                     อีเมลล ์                                     ____ 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชื�อ/นามสกลุบิดา :                 ________________________________สัญชาติ _______                       ______สถานที�เกิด_______                       ______ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ชื�อ/นามสกลุมารดา :               _______________________________สัญชาติ ____                         ________สถานที�เกิด_______                       ______ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ชื�อสามี/ภรรยา:                                          ______________________สัญชาติ ____                         ________สถานที�เกิด_______                       ______ 



 

 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

____                                          ____________________________________________   _____________________________________________ 

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        ________________________                                                                         __ 

ชื�อบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         ___________________________________________________ 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ WORK PHONE NUMBER+FAX: _______________________________________________________________________                                      

ที�อยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ที�                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ตาํบล/แขวง___________                   _     _ อาํเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____                                  

*โปรดระบุรายชื�อประเทศที�ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**สําคญัมาก) 
________________________________________________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________________________________________                               

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศศรีลังกาหรือไม่                              ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า_______________________________________                       

วันที�ออกวีซ่า____________________สถานที�ออกวีซ่า________________________________ ประเภทวีซ่าที�ได้รับ____________________  

 

ข้อมูลของบริษัทที�เชิญในศรีลังกา (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 
ชื�อบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         ___________________________________________________ 

ที�อยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ที�                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ตาํบล/แขวง___________                   _     _ อาํเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ PHONE NUMBER+FAX: _________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล/์E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________       

 

ข้อมูลที�พักที�ศรีลังกา / โรงแรม    
ชื�อโรงแรม / HOTEL NAME:________________________________________________________________________________________________ 

ที�อยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ที�                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ตาํบล/แขวง___________                   _     _ อาํเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ PHONE NUMBER+FAX: _________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล/์E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________       

 



 

 

ชื�อ/นามสกุล ผูต้ิดต่อที�ไทย (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________________ 

ที�อยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ที�                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ตาํบล/แขวง___________                   _     _ อาํเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER : _________________________________________________________             ____                      __________ 


