
 

 

 

รหัสทัวร BID2000597 

ทัวรศรีลังกา  มหัศจรรย..ศรลีังกา 4 วัน 3 คืน (SL) 
เมืองโคลัมโบ - เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแกว - วัดถาดัมบุลลา - เขาสิกิริยา - เมืองอนุราธปุระ  
ตนพระศรีมหาโพธ์ิ – เจดียรุวันเวล ิ- เจดียอภัยคีรี - นั่งรถตุกตุกชมเมือง - ชอปปم�ง ODEL - วัด
คงคาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก สนามบินดอนเมือง ● เมืองโคลัมโบ ● เมืองแคนดี ้● วัดพระเขี้ยวแกว  

 ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
04.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร ประตู 7 
 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.30 น. ออกเดินทางสู  (บินตรง) สูประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที ่ SL 230 (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

 

 
 
09.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา นําทาน

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที ่(**
เวลาทองถิ่นของประเทศศรีลังกา ชากวา ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองแคนดี้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เปนเมืองที่
อยูบนยอดเขา สูงเหนือระดับนํ้าทะเลถึง 500 เมตร เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหนึ่ง
ของศรีลังกา เดิมเรียกวา ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก 



 

 

‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเขาครองเมืองขันธะ จึงออกสําเนียงตาม
ฝรั่งวา แคนดิ ้

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

แกว (Temple of the Tooth) กราบ
นมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแกว (The 
Sacred Tooth Relic of the 
Buddha) พระทันตธาตุองคนี้เปนพระ
ทันตธาตุเบื้องขวาของของพระพุทธเจา 
ซึ่งเปนเพียงองคเดียวที่ปรากฏบนโลก
มนุษย โดยมีหลักฐานรองรับความ
ถูกตองตรงตามพระคัมภีร มหาวังศา 
นับเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองมาตั้งแตโบราณ และเปนศูนยรวมศรัทธาของชาวศรี
ลังกา พระธาตุเขี ้ยวแกวนี้ไดถูกบรรจุอยูในเจดียทองคํา และครอบทองคํา 7 ชั้น 
ประดิษฐานในหองกระจกกันกระสุนอยางแนนหนา และไมเคยเสด็จออกนอกประเทศ
เลยนับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันวา หากเมื่อใดพระเขี้ยวแกวถูกนําออก
นอกเกาะลังกาแลว จะนําภัยพิบัติมาสูประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อดวยวา หากเม่ือใดที่เกิด
ทุกขภัยขึ้น การเปดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแกวออกมาใหผูคนสักการะบูชา จะสามารถ
ขจัดเภทภัยตางๆได (พิเศษ!!ดอกไมสักการะพระเขี้ยวแกว) 



 

 

 
 
หมายเหตุ 1 : การเขาสักการะพระเขี้ยวแกว จําเปนตองสวมใสชุดสีขาวสุภาพ และตองใส
กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาวคะ  
หมายเหตุ 2 : ตองไมสวมใสกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟชั่นขาดๆ และตอง
ถอดรองเทาเดินภายในวัดคะ 
เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองแคนดี ้มาตรฐานศรีลังกา  
วันที่สอง เมืองแคนดี้ ● ศูนยสมุนไพร ● วัดถํ้าดัมบุลลา ● เขาสิกิริยา ● เมืองอนุราธปุระ        

ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากนั้น นําทานสู ศูนยสมุนไพร (Spice Garden) ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก มีส

นุนไพรหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ชวยบํารุงผิว บํารุงผม แก
ปวดเมื่อยตางๆ  จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดถํ้าดัมบุลลา (Dambulla Cave 
Temple) วัดแหงนี้ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป พ.ศ.2534 ถือเปนมรดกโลก
แหงลาสุดในศรีลังกา ตั้งอยูเชิงภูเขาหิน สรางโดยพระเจาวาลากัมบา หรือพระเจา
วัฏฏคาอภัย พระองคทรงเคยพํานักในถํ้าที่ดัมบูลลา ชวงที่พระองคเสด็จพลัดถิ่นจาก
เมืองอนุราชปุระ เพื่อเปนการตั้งหลักกอนที่จะรวบรวมไพรพลกลับไปรบกันอีกครั้ง
หนึ่ง ตอมาเมื่อพระองคทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย พระองคไดทรง



 

 

สรางวิหารศิลาภายในถํ้าแหงนี้ ภายในมีถํ้าทั้งหมด 5 ถํ้าดวยกัน คือ เทวราชา มหา
ราชา มหาอลุต ภัคชิมา และเทวานะอลุต  มีขนาดใหญเล็กแตกตางกันออกไป **
หมายเหตุ วัดถํ้าดัมบุลลา ตองเดินขึ้นเขา ซึ่งเปนทางลาดชัน ประมาณ 500 
เมตร** 

  

 
 เที่ยง  ไ บริ การอาหารกลางวั น  ณ 
รานอาหาร 
จากนั้น น ํ าท  าน เดิ นทางส ู   เขาสิ กิริยา 

( Sigiriya Rock) น ํ า ท  า น ช ม 
พระราชวังลอยฟ�าสิกิริยา หรือที่รูจัก
ในนาม  ภูเขาสิงโต (Lion Rock) 
หรือ แทนศิลาราชสีห ศาสนสถาน
ลอยฟ � า แห  ง ศ ร ี ลั ง ก า  เ ป  น สิ่ ง
มหัศจรรยของโลกลําดับที ่ 8 เปน
ยอดเขาที่สูงที่สุด สรางโดยกษัตริยกัสสปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจากัสสปะใหสิ
กิริยาเปนทั้งเมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป�อมปราการเพื่อป�องกันการ



 

 

รุกรานจากศัตรู ประกอบดวยคูรอบป�อมปราการ 3 ชั้น มีแทนศิลายักษสูง 500 ฟุต 
เปนหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนกอนหินยักษวางอยูบนที่ราบ สามารถ
มองเห็นไดไกลจากรอบดานมีความสูงจากพื้น 370 เมตร นําทานชมความมหัศจรรย
ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 1,200 ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก มี
อายุเกาแกถึง 1,500 ป อางเก็บนํ้าโบราณ ป�อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอด
ศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญในอดีต ชมวิวทิวทัศนอัน
สวยงามของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา 

 
** เนื่องจาก เขาสิกิริยา มีความสูงชัน และตองเดินขึ้นบันไดไปสูบนยอดเขากวา 1,200 ขั้น  
ทําใหการขึน้เขาสิกิรยิานั้น ไมเหมาะกับผูสูงอายุ ผูที่เหนื่อยงาย หรือ ผูที่มีโรคประจําตัว เชน 

โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสูง กลัวความสูง ฯลฯ** 
จากนั้น  เดินทางสู เมืองอนุราธปุระ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเปนเมือง

หลวงของอาณาจักรสิงหล ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก 
ตั้งอยูหางจากเมืองโคลัมโบไปทางทิศเหนือราว 205 กิโลเมตร ถือเปนหนึ่งในเมืองที่
มีผูอยูอาศัยที่เกาแกที่สุดในโลก 

เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

ที่พัก  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองอนุราธปุระ มาตรฐานศรีลังกา 
วันที่สาม เมืองอนุราธปุระ ● ตนพระศรีมหาโพธิ ์● เจดียรุวันเวลิ ● เจดียอภัยคีรี ● เมือง

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

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ 
หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานสักการะ ตนพระศรีมหา

โพธิ์ ต นไม แทนการตรัสร ู ของ
พระพุทธเจา พระนางสังฆมิตตา
เถรี พระราชธิดาของพระเจาอโศก
มหาราช นํากิ่งตนโพธิ์มาจากตน
โพธิ ์ที ่พุทธคยา ประเทศอินเดีย 
สถานที ่ที ่พระพุทธเจาตรัสรู  มา
ถวายพระเจาเทวานัมปยติสสะ และไดทรงปลูกในสวนเมฆวัน บริเวณนี้จึงไดรับการ
ยกยองเปนแผนดินแหงความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณคาตอชีวิตชาวศรีลังกาเปนตนมา  
พระศรีมหาโพธิ์อยูสูงจากพื้นดินขึ้นไป 9 ศอก มีกําแพงลอมถึง 4 ชั้น มีเจาหนาที่
ทํานุบํารุงดูแลเปนอยางด ี ชั้นในสุดลอมดวยลูกกรงทองคํา 344 ตน เปนตนไมอายุ
ยืนที่สุดในโลกถึง 2,300 กวาป จึงมีเสาเหล็กคํ้าไวถึง 3 ตน เพื่อกันกิ่งหอยตกหรือ
ฉีกขาดอันอาจเปนอันตรายถึงลําตน  (การเขาสักการะตนพระศรีมหาโพธิ์ ตองใส
ชุดสุภาพ และตองถอดรองเทาเดินคะ) 

 

 



 

 

   
นําทานสู   เจดียรุวันเวลิ  เปนเจดียทรงควํ่าสีขาวที่มีขนาดใหญที่สุดในเมืองอนุราชปุระ มีความ  

กวาง 100 เมตร และสูง 100 เมตร ซึ่งลอมรอบดวยกําแพงชางปูนปم�น 362 เชือก 
เดินทางตอไปยัง เจดียอภัยคีรี เปนเจดียขนาดใหญและสําคัญอีกแหงหนึ ่งของ
ประเทศศรีลังกา โดยสรางขึ้นเม่ือราว 2,000 ปมาแลว 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองโคลัมโบ (ใช

เ วลาในการ เดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) เปนเมืองที่อยูติดชายฝم�งทะเล 
และเปนเมืองที ่ใหญที ่สุด เปนเมือง
หลวงทางการคาของประเทศศรีลังกา 
ในสมัย โบราณม ีพวกพ อค  า จาก
ต างประเทศ เช น  อาหรับ  สเปน 
โปรตุเกส มาที ่โคลัมโบ เพื ่อมาทํา
ธุรกิจคาขายกับประเทศศรีลังกา สินคาซึ่งเปนที่ตองการมาก ไดแก เครื่องเทศ ซึ่งเปน
ที่ตองการมากที่สุดอันดับหนึ่งของตางประเทศ  

จากนั้น ใหท านเพลิดเพลิน นั่งรถตุ กต ุ กชมเมืองโคลัมโบ น ําท านต อไปยัง ODEL 
SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากตางๆมากมาย จากนั้น นํา
ทานสู วัดคงคาราม หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา ศรีชินรัตนา สรางขึ้นในป พ.ศ.2428 เปน
วัดที่สรางโดยผสมผสานศิลปะ ระหวาง ศรีลังกา อินเดีย ไทย จีน ใหทานสักการะขอ
พรพระพุทธรูปองคใหญภายในวัด  



 

 

 
เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
ที่พัก  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองโคลัมโบ มาตรฐานศรีลังกา 
วันที่สี ่ โคลัมโบ ● ดอนเมือง กรุงเทพฯ   ไ (เชา/-/-)   
เชา   ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ไดเวลาอันสมควร  เดินทางเขาสู ทาอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพื่อเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินไทยไลออนแอร  โดย

เท่ียวบินที ่SL231   
(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

16.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม 

 
************************************************* 

 
 
 



 

 

หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน

ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต ิการปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
รวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 
**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา

จายเงินมัดจําแลว  
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน บิน SL 

เริ่ม
เดินทาง 

กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน เที่ยวบิน ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

11 เม.ย.
63 

14 เม.ย.
63 

25+1 

SL230 
07.30-
09.30 
SL231 
10.30-
16.00 

18,900 18,900 17,900 4,500 

12 เม.ย.
63 

15 เม.ย.
63 

25+1 

SL230 
07.30-
09.30 
SL231 
10.30-
16.00 

19,900 19,900 18,900 4,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

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

เพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

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

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



 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํ ้ามันและภาษีตั ๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 20 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

เอกสารที่ใชในการยืน่วีซาประเทศศรีลังกา 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น 2 รูป หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน เก็บผม
ใหเรียบรอย  



 

 

 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 เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปลีย่น
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 
 

 

**ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศศรีลังกา 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา



 

 

เมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การปดของสถานที่ตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่
เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุ ปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

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

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 



 

 

ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาศรีลังกาออนไลน ดานลางใหครบถวนดวยคะ** 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาศรีลังกาออนไลน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการพิจารณาวีซา** 

*** 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 :                             
_____________________________________________________________________________________            ___  

ที่อยู/ ADDRESS  : ____              หมูที่                      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 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

____                                          ____________________________________________   
_____________________________________________ 

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        
________________________                                                                         __ 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         
___________________________________________________ 

เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ WORK PHONE NUMBER+FAX: 
_______________________________________________________________________                                                                                                                              

ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที ่                               ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      

ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____                                   

*โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ดูจาก
แสตมป�เขา-ออก ประเทศ ในพาสปอรตเปนหลัก) (**สําคัญมาก) 

_____________________________________________________________________________________________________
___________________     

_____________________________________________________________________________________________________
___________________                                



 

 

*ทานเคยไดรับวีซาประเทศศรีลังกาหรือไม                              ถาเคย โปรดระบุ
หมายเลขวีซา_______________________________________                                                                                                                             

วันที่ออกวีซา____________________สถานที่ออกวีซา________________________________ ประเภทวี
ซาที่ไดรับ____________________  

 

ขอมูลของบริษัทที่เชิญในศรีลังกา (กรณีวีซาธุรกิจ) 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         
___________________________________________________ 

ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที ่                               ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      

ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/เขต                                            
จังหวัด_______________          ___รหัสไปรษณีย_________ ____     

เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX: 
_________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล/E-MAIL : 
_____________________________________________________________________________________________________
____       

 

ขอมูลที่พักที่ศรีลังกา / โรงแรม    

ชื่อโรงแรม / HOTEL 
NAME:____________________________________________________________________________________________
____ 

ที่อยู/ ADDRESS  : ____                            หมูที ่                               ตรอก/
ซอย__________                 _   ____หมูบาน___________                      ___      

ตําบล/แขวง___________                   _     _ อําเภอ/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 : 
_________________________________________________________             ____                      
__________ 


