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ทัวรศรลีังกา THE BEST OF SRI LANKA ศรลีังกา 5D3N (UL) 
โคลมัโบ – แคนด้ี – วดัพระเขี้ยวแกว – นูวาราเอลิยา - ชมไรชา - เอลลา – Nine Arches 
Bridge – อุทยานแหงชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล – เมืองเกากอลล – ป�อมปราการ
เมืองกอลล – มิริซาซา - ลองเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วดักัลยาณี – วดัคง
คาราม - ศูนยการคา ODEL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัดพระเขี้ยวแกว | อุทยานแหงชาติยาลา | ลองเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา | 

ป�อมปราการเมืองกอลล | วดักัลยาณี | วดัคงคาราม 
  
 
 
 

THE BEST OF SRI LANKA  
ศรีลังกา 5 วนั 3 คนื  
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี้ – วดัพระเขีย้วแกว – นูวาราเอลิยา 
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจาหนาทีค่อยอํานวย
ความสะดวก 

09.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรลีังกา
แอร เที่ยวบินที ่UL 403  

11.00 น. ถึงสนามบินบนัดารานัยเก ประเทศศรลีังกา (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย  
1 ช่ัวโมง 30 นาที) หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองแคนดี้(Kandy) ซึง่เปนเมืองศกัด์ิสิทธิ์และเปนเมอืงมรดก

โลก ต้ังอยูในหุบเขา มีประชากรเปนอันดับสองรองจากโคลัมโบ นําทานสู วัดดาลา
ดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วดัพระเขี้ยวแกว เพื่อ
กราบนมัสการพระธาตุเขี้ยวแกว(The Sacred Tooth Relic of the 
Buddha) คือ พระธาตุสวนที่เปนเขี้ยวขององคพระสัมมาสัมพทุธเจา นับเปนส่ิงสกั
สิทธิ์คูบานคูเมืองมาต้ังแตโบราณ และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรีลงักา พระ
ธาตุเขี้ยวแกวมีทัง้หมด 4 องค ซึง่บนโลกมนุษยของเราน้ี มีพระธาตุเขี้ยวแกวของ
องคพระสัมมาสมัพทุธเจาประดิษฐานอยู 2 องคเทาน้ัน คือที่ศรีลังกาและจีน สวน
อีกสององคน้ันหน่ึงอยูบนสวรรค และ อยูที่เมอืงบาดาลของพญานาค นอกจากน้ี
พระธาตุเขี้ยวแกวยงัจัดเปนพระบรมสารีริกธาตุที่ไมแยกกระจดักระจาย องคมี
ลักษณะแขง็แกรงรวมกันแนน พุทธศาสนิกชนจึงมคีวามศรัทธาเล่ือมใสในองคพระ
ธาตุเขี้ยวแกวเปนอยางมาก  พระธาตุเขี้ยวแกวน้ีไดถกูบรรจุอยูในเจดียทองคํา และ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – แคนดี � – วดัพระเขี �ยวแกว้ – นวูารา่เอลิยา 
วนัที� 2. ชมไรช่า - เอลลา่ – Nine Arches Bridge – อทุยานแห่งชาติยาลา 
วนัที� 3. อทุยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล ์– เมืองเก่ากอลล ์– ป้อมปราการเมืองกอลล ์- มิรซิาซ่า 
วนัที� 4. ลอ่งเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลมัโบ – วดักลัยาณี – วดัคงคาราม - ศนูยก์ารคา้ ODEL – สนามบิน 
วนัที� 5. โคลมัโบ – กรุงเทพฯ 



 

 

ผอบทองคํา 7 ช้ัน ประดิษฐานในหองกระจกกนักระสุนอยางแนนหนา และไมเคย
เสด็จออกนอกประเทศเลยนับต้ังแตพทุธศตวรรษที่ 9 เพราะเช่ือกันวา หากเมื่อใด
พระเขี้ยวแกวถกูนําออกนอกเกาะลงักาแลว จะนําภัยพิบัติมาสูประเทศชาติ ทัง้ยงั
เช่ือดวยวา การเปดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแกวออกมาใหผูคนสกัการะบูชา จะ
สามารถขจัดเภทภัยตางๆได (กรุณาเตรียมชุดขาว) จากน้ันนําทานเดินทางไปยงั
เมืองนูวาราเอลิยา (Nuwara Eliya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม HORTON TOWER&COTTAGES หรือเทียบเทา   

   
วันที่ 2 ชมไรชา - เอลลา – Nine Arches Bridge – อทุยานแหงชาติยาลา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชมเมืองนูวาราเอลิยา (Nuwara Eliya) ซึ่งไดช่ือวาเปนเมืองอังกฤษ
นอยหรือ Little England แหงศรีลงักา เมอืงน้ีต้ังอยูบนเนินเขาในประเทศศรี
ลังกา มีภมูิอากาศที่เย็นสบายและมทีิวทัศนที่งดงาม เปนสถานที่สําคัญที่สุดสําหรับ
การผลิตชาในศรีลงักา และไดช่ือวาเปนเมอืงทีย่อดเยี่ยมที่สดุในศรีลังกา นําทาน
ชมไรชาซีลอน (Ceylon Tea Planton) และโรงงานผลิตชา ที่ขึ้นช่ือของศรี
ลังกา และเปนสินคาสงออกที่สําคัญของศรีลงักา ใหทานไดสามารถเลือกซื้อชาเปน
ของฝากที่ระลึกอีกดวย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเอลลา (Ella) ซึง่เปนเมืองเล็กๆที่ลอมรอบไปดวยหุบเขา

และไรชา ตัง้อยูในจังหวัดอวูา (Uva) หางจากเมอืงโคลมัโบประมาณ  200  
กิโลเมตร เปนเมอืงที่มอีากาศเย็นตลอดป เปนเมืองที่ชาวตางชาตทิี่ช่ืนชอบการเดิน
เขานิยมมาเที่ยว จากน้ันนําทานเดินทางสูสะพานเกาโคง (Nine Arches 
Bridge) สะพานรถไฟน้ีถกูสรางขึ้นในสมัยทีศ่รีลังกาอยูใตอาณานิคมของอังกฤษ
และยังคงใชอยูถงึปจจุบัน เปนสะพานที่สรางขึน้ดวยอิฐและปูนเทาน้ัน ไมมีเหล็ก
ผสม แตแขง็แรงมากขนาดรถไฟวิง่ผานไดอยางปกต ินําทานชมความสวยงามของ
สะพาน ใหทานไดอิสระถายรูปภาพตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสูอทุยาน
แหงชาติยาลา(Yala National Park) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม HOTEL CHANDRIKA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 อุทยานแหงชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล – เมืองเกากอลล – ป�อม
ปราการเมืองกอลล - มิรซิาซา 

 นําทานเดินทางสูอทุยานแหงชาติยาลา (Yala National Park) ชมความ 
สวยงามอันนาทึง่ของอุทยานสัตวป�าที่ยิ่งใหญของศรีลงักา มีเน้ือทีเ่กือบแปดแสนไร 
และสถานที่แหงน้ียงัเปนสวรรคของบรรดาสตัวป�ามากมายหลายสายพันธุ นําทาน
ทําเกมสไดรฟ (Game Drive)  ตามลาหาสตัวผูยิ่งใหญทัง้ 5 (Big 5) ใหทานได
ชมวิถชีีวติของบรรดาสตัวป�าหายากอยางเชน เสือดาว, ชาง, สงิโต, แรด ,ควายป�า 
และ นก กวารอยสายพันธ และใหทานไดช่ืนชมความงามของอุทยานแหงน้ี 
  
 
 
 
 
 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองกอลล หรือ แกลเล (Galle) เปนเมืองทีต้ั่งอยูทางตะวันตก

เฉียงใตปลายแหลมสุดของศรีลังกาหางจากเมอืงโคลอมโบ 119 กม. กอลลเปนที่
รูจักในช่ือ Gimhathiththa กอนทีช่าวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษที ่16 ที่เปน
เมืองทาของเกาะ กอลลพฒันาถึงจดุสงูในศตวรรษที่ 18 กอนที่ชาวอังกฤษจะมาถึง 
จากน้ันนําทานชมเมืองเกากอลล (Old Town) ซึ่งเปนเมืองเกาที่มอีาคาร
บานเรือนเกาสไตลโคโลเนียลสดุคลาสิกภายในเมืองยังมีทัง้โบสถ พพิิธภณฑ คาเฟ�
และรานคาตางๆมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานชมป�อมปราการเมืองกอลล (Galle Fort) สรางขึ้นคร้ังแรกโดยชาว
โปรตุเกสสมัยเขาปกครองศรีลังกาในป คศ. 16  ซึ่งเปนยคุลาอาณานิคม ในตอน
แรกมีลกัษณะเปนกําแพงดินและร้ัวไมอยูบนหนาผา มหีอคอย ทั้งหมด 3 แหง 
ตอมาเมื่อชาวดัตชเขามาปกครองก็ไดบูรณะเปนกําแพงหินแกรนิตทีแ่ขง็แรงขึ้น 
และสรางหอคอยเพิ่มเปน 14 แหงและขยายความยาวไปตามแนวมหาสมุทรรอบ
เมือง โดย ณ ปจจุบัน ป�อมปราการแหงน้ีเปนป�อมที่ใหญที่สุดที่ยงัหลงเหลืออยูใน
เอเชีย และไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมอืงมิริ
ซาซา (Mirissa) ซึ่งเปนเมืองริมทะเลอยูทางตอนใตของประเทศศรีลงักา และเปน
เมืองที่นักทองเที่ยวนิยมมาชมปลาวาฬและปลาโลมากัน 

คํ่า รับประทานอาหารกลางคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม MANDARA MIRISSA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 ลองเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วดักลัยาณี –  
วัดคงคาราม - ศนูยการคา ODEL – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูทาเรือมิริซซาเพือ่ลองเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา (Whale 

and Dolphin Watching) ซึ่งเปนกิจกรรมที่นิยมเปนอยางมากสาํหรับ
นักทองเที่ยวทีม่าเยือนประเทศน้ี ในมหาสมุทรอินเดีย โดยทานมีโอกาสไดเห็น
ปลาวาฬสีน้ําเงิน ซึ่งเปนปลาวาฬทีม่ขีนาดใหญที่สุดในโลก ปลาวาฬบรูดา ปลาวาฬ
หัวทุย และปลาวาฬเพชรฆาต นอกจากน้ียงัมปีลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตวัหมุน 
เปนตน และยังมีโอกาสเห็นสัตวน้ําชนิดอื่นๆอีก ** ทั้งน้ีการลองเรือดูปลาวาฬและ
ปลาโลมาน้ัน เปนปจจัยทางธรรมชาติซึ่งทางบริษัทไมสามารถการันตีการพบเห็นได 
และการลองเรือน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีที่ทานไมสามารถลองเรือได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิคื์นเงินเปนจํานวน 30 USD **  (การตามลาดูปลาวาฬและ
ปลาโลมา สามารถหาชมไดตลอดทั้งป แตจะแตกตางกันตามชวงเดือน วาภมูิภาค
ใดเหมาะในชวงเดือนไหน โดยทางตอนใตของประเทศ ชวงเวลาที่ดีที่สุด คอืชวง
เดือนตุลาคม  – เมษายน) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ (Colombo)  เมืองหลวงของประเทศศรีลงักา

และเปนเมอืงที่มปีระชากรเยอะที่สดุในประเทศ จากน้ันนําทานสู วัดกัลยาณี 
(Kelaniya Temple) ถือเปนวดัประจําเมืองที่ชาวศรีลงักาใหความเคารพอยาง
สูงสุด เปนวดัที่ชาวศรีลงักาเช่ือวา พระพุทธเจาไดทรงเคยเสด็จมาประทับทีว่ดัน้ี 3 
คร้ัง เปนวัดใหญนิกายสยามวงศ ภายในหองวหิารของวดักัลณียาน้ัน มีจติรกรรมฝา
ผนังทีม่คีวามสวยงาม เน้ือหาของจิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณียาน้ันเปนเร่ืองราวใน
พุทธประวัต ิชาดก และตาํนานตางๆ เชน ภาพเจาชายทนัตกมุาร กบัเจาหญงิเหม
มาลา อัญเชิญพระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแกว)จากอินเดียมาลังกา ภายในวดัแหงน้ี มี
ตนโพธิใ์หญ 1 ใน 32 ตน ทีแ่ยกหนอมาจากตนพระศรีมหาโพธิท์ี่เมอืงอนุราธปุระ  
นําทานชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เปนวัดของนิกายสยาม
วงศ ภายในมีพระอุโบสถทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใหญ กําลัง
โปรดปญจวคัคียทัง้ 5 สวนรายลอมไปดวยพระสาวก เต็มไปดวยพระพุทธรูปและ
พระบริวาร ประดับประดาดวยภาพจติรกรรมฝาผนัง รูปปم�นเทวดาทีง่ดงาม 
นอกจากน้ีที่วดัคงคารามยังมพีิพิธภัณฑสําหรับเก็บรักษาโบราณวตัถุ และส่ิงมีคา
ตาง ๆ ที่ผูศรัทธาจากตางแดนนํามาบริจาคไวมากมาย 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาพืน้เมืองทีศุ่นยการคาและซื้อชาช้ันดีใน ศูนยการคา 
ODEL กันตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 ถึงเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

 
วันที่ 5 โคลัมโบ – กรงุเทพฯ 
01.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินศรลีังกาแอร เที่ยวบินที่ UL 402  
06.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสด์ิภาพ 
 ********************************************** 
 

ราคาแนะนําเพียง 
THE BEST OF SRI LANKA ศรลีังกา 5 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินศรีลงักา แอรไลน (UL) 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

14 – 18 ก.พ. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 17,770.- 3,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ชําระเงินมัดจาํทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจาํแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ

เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพือ่ประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก. และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และทปิพนักงานขบัรถ 2,000 บาท ตอทาน ตอทริป 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-40 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย เต็มจํานวนคาทวัร 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย เต็มจํานวนคาทวัร 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30 ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 
 



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั

ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทดัรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาศรลีังกา 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันที่ย่ืนประมาณ 3 วันทําการ 

ย่ืนออนไลน ทานไมตองมาแสดงตน 
 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ตองมี

หนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย) 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือศึกษาอยูตางประเทศ  กรณุาแจงเจาหนาทีข่องบรษัิทใหทราบทันที  
เน่ืองจากอาจจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได*** 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทกุเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเตมิ 

 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาศรลีังกา 
**กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทกุขอ** 

1. ช่ือ – นามสกุล ............................................................................................................................................. 
2. วันเดือนปเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….…….………… 
3. จังหวัดท่ีเกิด ………………….………...…………. 
4. เพศ 

                       ชาย                        หญิง 
5. สถานภาพ 

                       โสด    สมรส    อยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
           หยาราง    หมาย                
6. ที่อยูปจจุบัน …………………………………………………………………………………………………………… 
      จังหวัด ……………………....……………………….. รหัสไปรษณีย ……………………………………. 

อีเมล ............................................................................... เบอรโทร ................................................................ 
7. ประกอบอาชีพเปน 

....................................................................................................................................................................... 
8. ในกรณีท่ีมีเด็กอายุไมถึง 16 ป ติดตามไปดวย จะตองกรอกขอมูลของเด็กดังตอไปน้ี(สําคัญมาก) 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วันเดือนป
เกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน …………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วันเดือนป
เกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน …………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วันเดือนป
เกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วันเดือนป
เกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน …………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วันเดือนป
เกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธเปน …………………..………….. 

9. หากเคยเดินทางไปศรีลังกามาแลว โปรดแจงวันเขา – ออกลาสุด ที่เคยเดินทาง 
....................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


