
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลมัโบ – เมืองแคนดี ้– วดัพระเขีย้วแก้ว– พพิธิภัณฑ์อญัมณ–ี 
  ระบําแคนดี ้ (-/กลางวนั/เยน็) 

 

 

04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 7  

  Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.30น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศศรีลงักา เมืองโคลมัโบ โดยเท่ียวบินท่ีSL230 

  (**ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง)(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดเวลาจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กทีน่ั่งได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้น่ังติดกนั

และไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน  

09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเกเมืองโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี
เรียบร้อย พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (**เวลาท้องถิ่นของประเทศ ศรีลงักา ช้ากว่า ประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง )เป็นเมืองท่ีอยูบ่นยอดเขา สูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของศรีลงักาเดิมเรียกวา่ ‘ศิริวฒันานคร’ หรือ ‘สิงห



ขนัธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขนัธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เม่ือฝร่ังเขา้ครองเมืองขนัธะ จึงออกส าเนียง
ตามฝร่ังวา่ แคนด้ิ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น น าท่านสู่ วดัดาลาดา มาลกิาวา (DaladaMaligawa Temple)ชม พระเขีย้วแก้ว (Temple of the 

Tooth)กราบนมสัการ พระบรมธาตุเข้ียวแกว้ (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทนัตธาตุองคน้ี์เป็น
พระทนัตธาตุเบ้ืองขวาของของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเป็นเพียงองคเ์ดียวท่ีปรากฏบนโลกมนุษย ์โดยมีหลกัฐานรองรับ
ความถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร์มหาวงัศา นบัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนยร์วม
ศรัทธาของชาวศรีลงักา พระธาตุเข้ียวแกว้น้ีไดถู้กบรรจุอยูใ่นเจดียท์องค า และครอบทองค า 7 ชั้น ประดิษฐาน
ในหอ้งกระจกกนักระสุนอยา่งแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนบัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 9 เพราะ
เช่ือกนัวา่ หากเม่ือใดพระเข้ียวแกว้ถูกน าออกนอกเกาะลงักาแลว้ จะน าภยัพิบติัมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยงัเช่ือดว้ยวา่ 
หากเม่ือใดท่ีเกิดทุกขภ์ยัข้ึน การเปิดอญัเชิญพระธาตุเข้ียวแกว้ออกมาใหผู้ค้นสักการะบูชา จะสามารถขจดัเภทภยั
ต่างๆได(้พเิศษ!!ดอกไม้สักการะพระเขีย้วแก้ว) 

 
 

หมายเหตุ 1: การเข้าสักการะพระเขีย้วแก้ว จําเป็นต้องสวมใส่ชุดสีขาวสุภาพและต้องใส่กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาวค่ะ  
หมายเหตุ 2: ต้องไม่สวมใส่กระโปรงส้ัน กางเกงขาส้ัน หรือ กางเกงแฟช่ันขาดๆ และต้องถอดรองเท้าเดินภายในวดัค่ะ  
 



น าท่านชม พพิธิภัณฑ์อญัมณี (Gem 

museum)ซ่ึงถือวา่ประเทศศรีลงักานั้น
เป็นแหล่งของอญัมณีเลยก็วา่ไดเ้พราะท่ีน่ีมี
แหล่งอญัมณีเป็นจ านวนมาก จนไดฉ้ายาวา่ 
“เกาะแห่งอญัมณี ”ใหท้่านเพลิดเพลิน
ชมอญัมณีอนัสวยงาม มีความเช่ือวา่ถา้
พกอญัมณีติดตวัจะมีแต่ความโชคดี ใหท้่าน
เลือกซ้ืออญัมณีตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านชมระบ าแคนดี ้(Kandyan dance)

เป็นการแสดงพื้นเมือง ท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากเน่ืองจากหาชมไดย้าก นกัแสดงจะมีทั้งชายและหญิง การแสดง
จะเนน้ความแขง็แรง โลดโผน สนุกสนาน และครึกคร้ืน และมีเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงใหดู้มีสีสัน ไม่วา่
จะเป็นกลอง วสัดุท่ีท าใหมี้เสียงต่างๆ  

 
เยน็  บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  RIVENDELL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั ณ เมืองแคนดี ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร(Spice Garden)ท่ีมีช่ือเสียงและคุณภาพระดบัโลกมีสนุนไพรหลากหลายชนิดใหท้่าน

ไดเ้ลือกชม ทั้งสนุนไพรท่ีช่วยบ ารุงผวิ บ ารุงผม แกป้วดเม่ือยต่างๆ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัถ า้ดัมบุลลา 
(Dambulla Cave Temple)วดัแห่งน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.253 4ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุด
ในศรีลงักา ตั้งอยูเ่ชิงภูเขาหิน สร้างโดยพระเจา้วาลากมับา หรือพระเจา้วฏัฏคาอภยั พระองคท์รงเคยพ านกัในถ ้า

วนัทีส่อง เมือง แคนดี ้–ศูนย์สมุนไพร –วดัถํา้ดมับุลลา – เขาสิกริิยา –เมืองอนุราธปุระ  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



ท่ีดมับูลลา ช่วงท่ีพระองคเ์สด็จพลดัถ่ินจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พล
กลบัไปรบกนัอีกคร้ังหน่ึง ต่อมาเม่ือพระองคท์รงรบชนะ และเสด็จกลบัข้ึนครองราชย ์พระองคไ์ดท้รงสร้าง
วหิารศิลาภายในถ ้าแห่งน้ี ภายในมีถ ้าทั้งหมด 5 ถ ้าดว้ยกนั คือ เทวราชามหาราชามหาอลุตภคัชิมา  และเทวานะอ
ลุต มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกนัออกไป**หมายเหตุ วดัถ า้ดัมบุลลา ต้องเดินขึน้เขา ซ่ึงเป็นทางลาดชัน ประมาณ 
500 เมตร** 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เขาสิกริิยา (Sigiriya Rock)น าท่านเขา้ชม พระราชวงัลอยฟ้าสิกิริยา หรือท่ีรู้จกัในนาม  ภูเขา

สิงโต (Lion Rock)หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลงักา เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกล าดบัท่ี 8 
เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สร้างโดยกษตัริยก์สัสปะ ในสมยัศตวรรษท่ี 5 พระเจา้กสัสปะใหสิ้กิริยาเป็นทั้งเมือง 
พระราชวงั พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกนัการรุกรานจากศตัรู ประกอบดว้ยคูรอบป้อมปราการ 3 
ชั้น มีแท่นศิลายกัษสู์ง 500 ฟุต เป็นหินผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนกอ้นหินยกัษว์างอยูบ่นท่ีราบ สามารถ
มองเห็นไดไ้กลจากรอบดา้นมีความสูง
จากพื้น 370 เมตร น าท่าน ชม ความ
มหศัจรรยข์องพระราชวงับนยอดเขา กบั
บนัไดเวยีนนบั 1,200ขั้น ชมภาพเขียน
สีเฟรสโก มีอายเุก่าแก่ถึง 1 ,500 ปี  อ่าง
เก็บน ้าโบราณป้อมปราการ หรือ ประตู
สิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหกัพงั
ของรากฐานพระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ใน
อดีต ชมววิทิวทศัน์ อนัสวยงามของเมือง
สิกิริยาแบบ 360 องศา 

** เน่ืองจาก เขาสิกริิยา มีความสูงชันและต้องเดินขึน้บันไดไปสู่บนยอดเขากว่า 1,200ขั้นทาํให้การขึน้เขาสิกริิยาน้ัน ไม่เหมาะกบั
ผู้สูงอายุ ผู้ทีเ่หน่ือยง่าย หรือ ผู้ทีม่ีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสูง กลวัความสูง ฯลฯ**  



 
จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง )ซ่ึง เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรสิงหล 

ปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ตั้งอยูห่่างจาก เมืองโคลมัโบไปทางทิศเหนือราว 205 
กิโลเมตร ถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

เยน็  บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  ALAKAMANDA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนัณ เมืองอนุราธปุระ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ใหท้่านเพลิดเพลินชม พพิธิภัณฑ์อนุราธปุระ  ท่ีภายในจะเตม็ไปดว้ยประวติัและซากโบราณวตัถุท่ีถูกคน้พบใน

อดีต จากนั้น น าท่านสักการะ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ตน้ไมแ้ทนการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ พระนางสังฆมิตตาเถรี 
พระราชธิดาของพระเจา้อโศกมหาราช น าก่ิงตน้โพธ์ิมาจากตน้โพธ์ิท่ีพุทธคยา ประเทศอินเดีย  สถานท่ีท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสรู้ มาถวายพระเจา้เทวานมัปิยติสสะ และ ได้ทรงปลูกในสวนเมฆวนั บริเวณน้ี จึงไดรั้บการยก
ยอ่งเป็นแผน่ดินแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิและมีคุณค่าต่อชีวติชาวศรีลงักาเป็นตน้มาพระศรีมหาโพธ์ิอยูสู่งจากพื้นดิน
ข้ึนไป 9 ศอก มีก าแพงลอ้มถึง 4 ชั้น มีเจา้หนา้ท่ีท านุบ ารุงดูแลเป็นอยา่งดี   ชั้นในสุดลอ้มดว้ยลูกกรงทองค า 344 

วนัทีส่าม เมืองอนุราธปุระ – พพิธิภัณฑ์อนุราธปุระ –ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ –เจดย์ีรุวนัเวล–ิเจดย์ีอภัยครีี – เมือง
โคลมัโบ– น่ังรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง  – ชอปป้ิง ODEL– วดัคงคาราม (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 



ตน้ เป็นตน้ไมอ้ายยุนืท่ีสุดในโลกถึง 2 ,300 กวา่ปี จึงมีเสาเหล็กค ้าไวถึ้ง 3 ตน้ เพื่อกนัก่ิงหอ้ยตกหรือฉีกขาดอนั
อาจเป็นอนัตรายถึงล าตน้(การเข้าสักการะต้นพระศรีมหาโพธ์ิต้องใส่ชุดสุภาพ และต้องถอดรองเท้าเดินค่ะ) 

 
น าท่านสู่ เจดีย์รุวนัเวล ิ เป็นเจดีย์ทรงคว  ่าสีขาว ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองอนุราชปุระ  มีความกวา้ง 100 เมตร 
และสูง 100 เมตร ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพงชา้งปูนป้ัน 362 เชือก เดินทางต่อไปยงั เจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดียข์นาด
ใหญ่และส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศศรีลงักา โดยสร้างข้ึนเม่ือราว 2,000 ปีมาแลว้ 

 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 



จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคลมัโบ (ใชเ้วลาใน
การเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง )เป็นเมืองท่ีอยู่
ติดชายฝ่ังทะเล  และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
เมืองหลวงทางการคา้ของประเทศศรีลงักาใน
สมยัโบราณมีพวกพอ่คา้จากต่างประเทศ เช่น 
อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาท่ีโคลมัโบ เพื่อมา
ท าธุรกิจคา้ขายกบัประเทศศรีลงักา สินคา้ซ่ึง
เป็นท่ีตอ้งการมาก ไดแ้ก่ เคร่ืองเทศ ซ่ึงเป็นท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึงของต่างประเทศ 

จากนั้น ใหท้่านเพลิดเพลิน น่ังรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลมัโบ น าท่านต่อไปยงั  ODEL SHOPPINGเพลิดเพลินเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย จากนั้น น าท่านสู่ วดัคงคารามหรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ ศรีชินรัตนา สร้างข้ึนในปี 
พ.ศ.2428เป็นวดัท่ีสร้างโดย ผสมผสาน ศิลปะ  ระหวา่ง ศรีลงักา อินเดีย ไทย จีน ใหท้่านสักการะขอพร
พระพุทธรูปองคใ์หญ่ภายในวดั  

 
เยน็  บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร 
ทีพ่กั  ANARVA MOUNT LAVINIA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั ณ เมืองโคลมัโบ 



 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควร  เดินทางเขา้สู่ท่าอากาศยานบันดานารานัยเกเมืองโคลมัโบ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
10.30น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  โดยเท่ียวบินท่ีSL231 

(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.45น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดเวลาจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง ราคา ศรีลงักา บินไลอ้อนแอร์ (SL) 4 วนั 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

กรุ๊ป เทีย่วบิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

20 ม.ิย.62 23 ม.ิย.62 25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45 15,999 15,999 14,999 4,500 

27 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45 15,999 15,999 14,999 4,500 

 04 ก.ค.62 07 ก.ค.62 25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45 17,999 17,999 16,999 4,500 

11 ก.ค.62 14 ก.ค.62 25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45 18,999 18,999 17,999 4,500 

14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45 18,999 18,999 17,999 4,500 

18 ก.ค.62 21 ก.ค.62 25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45 17,999 17,999 16,999 4,500 

26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45 19,999 19,999 18,999 4,500 

01 ส.ค.62 04 ส.ค.62 25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45 18,999 18,999 17,999 4,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 

วนัทีส่ี่  โคลมัโบ–สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ       (เช้า/-/-) 

 



 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวซ่ีา 1,600บาท สําหรับคนไทยเท่าน้ัน (สําหรับชาวต่างชาติ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่่อนทาํการจองค่ะ) 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า  ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท  ส่วนทีเ่หลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 



 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่ริษัทฯ กาํหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง
หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํา้เงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศศรีลงักา10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีชั่ดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  
 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กบับิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า
ใช่จ่าย 

 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาองักฤษ 1 
ฉบับ 



 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลีย่นช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษตัวจริง 1 
ฉบับ 

 

 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศศรีลงักา 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวซ่ีาศรีลงักาออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 



ข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวซ่ีาศรีลงักาออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว เด็กชาย          เด็กหญิง    

TITLE:  MR  MRS MSMSTR MISS    

ช่ือ/ NAME:  _     _______________                  _____________นามสกุล/SURNAME: _     ____________  ___                                  (ตามหนา้พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIEDหยา่ร้าง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION :                             ________________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____            หมู่ท่ีตรอก/ซอย_______________หมู่บา้น______________ต าบล/แขวง_____________ 

อ าเภอ/เขตจงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย ์เบอร์มือถือ___อีเมลล_์___ 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ____  หมู่ท่ีตรอก/ซอย_______________หมู่บา้น______________ต าบล/แขวง____ 

อ าเภอ/เขตจงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย ์เบอร์มือถือ___อีเมลล_์___ 

ประวตัคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 ________________________________สัญชาติ _______                       ______สถานท่ีเกิด_______                       ______ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา :               _______________________________สัญชาติ ____                         ________สถานท่ีเกิด_______                       ______ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:                                          ______________________สัญชาติ ____                         ________สถานท่ีเกิด_______                       ______ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND    NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวตักิารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

____                                          ____________________________________________   ________________________________ _____________ 

ประวตักิารทาํงาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        __________________________ 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         ___________________________________________________  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:_______________________________________________________________________ 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____            หมู่ท่ีตรอก/ซอย_______________หมู่บา้น______________ 

ต าบล/แขวง_____________อ าเภอ/เขตจงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย_์____________ 



*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่่านได้เดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลกั)(**สําคญัมาก) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

*ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศศรีลงักาหรือไม่ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา_______________________________________ 

วนัทีอ่อกวซ่ีา____________________สถานทีอ่อกวซ่ีา________________________________ ประเภทวซ่ีาทีไ่ด้รับ____________________ 

 

ข้อมูลของบริษัททีเ่ชิญในศรีลงักา(กรณีวซ่ีาธุรกจิ) 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         _____________________________________ ______________ 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____            หมู่ท่ีตรอก/ซอย_______________หมู่บา้น______________ 

ต าบล/แขวง_____________อ าเภอ/เขตจงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย_์____________ 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:_________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล/์E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________ 

 

ข้อมูลทีพ่กัทีศ่รีลงักา / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม /HOTELNAME:________________________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____            หมู่ท่ีตรอก/ซอย_______________หมู่บา้น______________ 

ต าบล/แขวง_____________อ าเภอ/เขตจงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย_์____________ 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:_________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล/์E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________ 

 

ช่ือ/นามสกลุ ผูติ้ดต่อท่ีไทย (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________________  

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____            หมู่ท่ีตรอก/ซอย_______________หมู่บา้น______________ 

ต าบล/แขวง_____________อ าเภอ/เขตจงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย_์____________ 

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER:_________________________________________________________             ____                      __________ 

 

 


