วันแรก

สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขีย้ วแก้ว– พิพธิ ภัณฑ์ อญ
ั มณี–
ระบําแคนดี้
(-/กลางวัน/เย็น)

04.30 น. พร้อมกันที่

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.30น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศศรีลงั กา เมืองโคลัมโบ โดยเที่ยวบินที่SL230
(**ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)(มีบริการอาหารบนเครื่ อง)

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดเวลาจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางด้ านท้ ายรายการค่ ะ

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่ องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ ประบบ
Random ไม่ สามารถล็อกทีน่ ั่งได้ ทีน่ ั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกัน
และไม่ สามารถเลือกช่ วงทีน่ ั่งบนเครื่ องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
09.30 น. เดินทางถึง
ท่าอากาศยานบันดานารานัยเกเมืองโคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กา นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่
เรี ยบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศ ศรีลงั กา ช้ ากว่า ประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ชั่ วโมง กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง )เป็ นเมืองที่อยูบ่ นยอดเขา สู งเหนือ
ระดับน้ าทะเลถึง 500 เมตร เป็ นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรี ลงั กาเดิมเรี ยกว่า ‘ศิริวฒั นานคร’ หรื อ ‘สิ งห

เทีย่ ง

ขันธนคร’ ชาวเมืองสิ งหลเรี ยก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหิ นหรื อภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะ จึงออกสาเนียง
ตามฝรั่งว่า แคนดิ้
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนั้น นาท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา (DaladaMaligawa Temple)ชม พระเขีย้ วแก้ว (Temple of the
Tooth)กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองค์น้ ี เป็ น
พระทันตธาตุเบื้องขวาของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็ นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับ
ความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็ นสิ่ ง ศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็ นศูนย์รวม
ศรัทธาของชาวศรี ลงั กา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยูใ่ นเจดียท์ องคา และครอบทองคา 7 ชั้น ประดิษฐาน
ในห้องกระจกกันกระสุ นอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะ
เชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนาออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนาภัยพิบตั ิมาสู่ ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า
หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภยั ขึ้น การเปิ ดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผคู ้ นสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัย
ต่างๆได้(พิเศษ!!ดอกไม้ สักการะพระเขีย้ วแก้ว)

หมายเหตุ 1: การเข้ าสั กการะพระเขีย้ วแก้ ว จําเป็ นต้ องสวมใส่ ชุดสี ขาวสุ ภาพและต้ องใส่ กางเกงขายาว หรื อ กระโปรงยาวค่ ะ
หมายเหตุ 2: ต้ องไม่ สวมใส่ กระโปรงสั้ น กางเกงขาสั้ น หรื อ กางเกงแฟชั่นขาดๆ และต้ องถอดรองเท้าเดินภายในวัดค่ ะ

จากนั้น

เย็น
ทีพ่ กั

วันทีส่ อง เมือง
เช้ า
จากนั้น

นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ อญ
ั มณี (Gem
museum)ซึ่ งถือว่าประเทศศรี ลงั กานั้น
เป็ นแหล่งของอัญมณี เลยก็วา่ ได้เพราะที่นี่มี
แหล่งอัญมณี เป็ นจานวนมาก จนได้ฉายาว่า
“เกาะแห่งอัญมณี ”ให้ท่านเพลิดเพลิน
ชมอัญมณี อนั สวยงาม มีความเชื่อว่าถ้า
พกอัญมณี ติดตัวจะมีแต่ความโชคดี ให้ท่าน
เลือกซื้ ออัญมณี ตามอัธยาศัย
นาท่านชมระบาแคนดี้ (Kandyan dance)
เป็ นการแสดงพื้นเมือง ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมากเนื่องจากหาชมได้ยาก นักแสดงจะมีท้ งั ชายและหญิง การแสดง
จะเน้นความแข็งแรง โลดโผน สนุกสนาน และครึ กครื้ น และมีเครื่ องดนตรี ประกอบการแสดงให้ดูมีสีสัน ไม่วา่
จะเป็ นกลอง วัสดุที่ทาให้มีเสี ยงต่างๆ

บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
RIVENDELL HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน ณ เมืองแคนดี้

แคนดี้ –ศูนย์ สมุนไพร –วัดถํา้ ดัมบุลลา – เขาสิ กริ ิยา –เมืองอนุราธปุระ

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพร (Spice Garden)ที่มีชื่อเสี ยงและคุณภาพระดับโลกมีสนุนไพรหลากหลายชนิดให้ท่าน
ได้เลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ช่วยบารุ งผิว บารุ งผม แก้ปวดเมื่อยต่างๆ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดถา้ ดัมบุลลา
(Dambulla Cave Temple)วัดแห่ งนี้ ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.253 4ถือเป็ นมรดกโลกแห่ งล่าสุ ด
ในศรี ลงั กา ตั้งอยูเ่ ชิงภูเขาหิ น สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรื อพระเจ้าวัฏฏคาอภัย พระองค์ทรงเคยพานักในถ้ า

ที่ดมั บูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็ นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่ พล
กลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้าง
วิหารศิลาภายในถ้ าแห่งนี้ ภายในมีถ้ าทั้งหมด 5 ถ้ าด้วยกัน คือ เทวราชามหาราชามหาอลุตภัคชิมา และเทวานะอ
ลุต มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป**หมายเหตุ วัดถา้ ดัมบุลลา ต้ องเดินขึน้ เขา ซึ่งเป็ นทางลาดชั น ประมาณ
500 เมตร**

เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่
เขาสิ กริ ิยา (Sigiriya Rock)นาท่านเข้าชม พระราชวังลอยฟ้าสิ กิริยา หรื อที่รู้จกั ในนาม ภูเขา
สิ งโต (Lion Rock)หรื อ แท่นศิลาราชสี ห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรี ลงั กา เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกลาดับที่ 8
เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด สร้างโดยกษัตริ ยก์ สั สปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็ นทั้งเมือง
พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้ อมปราการเพื่อป้ องกันการรุ กรานจากศัตรู ประกอบด้วยคูรอบป้ อมปราการ 3
ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็ นหิ นผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหิ นยักษ์วางอยูบ่ นที่ราบ สามารถ
มองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสู ง
จากพื้น 370 เมตร นาท่าน ชม ความ
มหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับ
บันไดเวียนนับ 1,200ขั้น ชมภาพเขียน
สี เฟรสโก มีอายุเก่าแก่ถึง 1 ,500 ปี อ่าง
เก็บน้ าโบราณป้ อมปราการ หรื อ ประตู
สิ งโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพัง
ของรากฐานพระราชวังอันยิง่ ใหญ่ใน
อดีต ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของเมือง
สิ กิริยาแบบ 360 องศา
** เนื่องจาก เขาสิ กริ ิยา มีความสู งชั นและต้ องเดินขึน้ บันไดไปสู่ บนยอดเขากว่ า 1,200ขั้นทําให้ การขึน้ เขาสิ กริ ิยานั้น ไม่ เหมาะกับ
ผู้สูงอายุ ผู้ทเี่ หนื่อยง่ าย หรื อ ผู้ทมี่ ีโรคประจําตัว เช่ น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสู ง กลัวความสู ง ฯลฯ**

จากนั้น

เย็น
ทีพ่ กั

เดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง )ซึ่ง เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรสิ งหล
ปั จจุบนั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก ตั้งอยูห่ ่างจาก เมืองโคลัมโบไปทางทิศเหนือราว 205
กิโลเมตร ถือเป็ นหนึ่งในเมืองที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ALAKAMANDA HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกันณ เมืองอนุราธปุระ

วันทีส่ าม

เมืองอนุราธปุระ – พิพธิ ภัณฑ์ อนุราธปุระ –ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ –เจดีย์รุวนั เวลิ–เจดีย์อภัยคีรี – เมือง
โคลัมโบ– นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง – ชอปปิ้ ง ODEL– วัดคงคาราม (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเพลิดเพลินชม พิพธิ ภัณฑ์ อนุราธปุระ ที่ภายในจะเต็มไปด้วยประวัติและซากโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบใน
อดีต จากนั้น นาท่านสักการะ ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้แทนการตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า พระนางสังฆมิตตาเถรี
พระราชธิ ดาของพระเจ้าอโศกมหาราช นากิ่งต้นโพธิ์ มาจากต้นโพธิ์ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย
สถานที่ที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ มาถวายพระเจ้าเทวานัมปิ ยติสสะ และ ได้ทรงปลูกในสวนเมฆวัน บริ เวณนี้ จึง ได้รับการยก
ย่องเป็ นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และมีคุณค่าต่อชีวติ ชาวศรี ลงั กาเป็ นต้นมาพระศรี มหาโพธิ์ อยูส่ ู งจากพื้นดิน
ขึ้นไป 9 ศอก มีกาแพงล้อมถึง 4 ชั้น มีเจ้าหน้าที่ทานุบารุ งดูแลเป็ นอย่างดี ชั้นในสุ ดล้อมด้วยลูกกรงทองคา 344

ต้น เป็ นต้นไม้อายุยนื ที่สุดในโลกถึง 2 ,300 กว่าปี จึงมีเสาเหล็กค้ าไว้ถึง 3 ต้น เพื่อกันกิ่งห้อยตกหรื อฉี กขาดอัน
อาจเป็ นอันตรายถึงลาต้น(การเข้ าสั กการะต้ นพระศรีมหาโพธิ์ต้องใส่ ชุดสุ ภาพ และต้ องถอดรองเท้ าเดินค่ ะ)

นาท่านสู่ เจดีย์รุวนั เวลิ เป็ นเจดีย ์ ทรงคว่าสี ขาว ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอนุราชปุระ มีความกว้าง 100 เมตร
และสู ง 100 เมตร ซึ่ งล้อมรอบด้วยกาแพงช้างปูนปั้ น 362 เชือก เดินทางต่อไปยัง เจดีย์อภัยคีรี เป็ นเจดียข์ นาด
ใหญ่และสาคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศศรี ลงั กา โดยสร้างขึ้นเมื่อราว 2,000 ปี มาแล้ว

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

จากนั้น

จากนั้น

เย็น
ทีพ่ กั

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง )เป็ นเมืองที่อยู่
ติดชายฝั่งทะเล และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ น
เมืองหลวงทางการค้าของประเทศศรี ลงั กาใน
สมัยโบราณมีพวกพ่อค้าจากต่างประเทศ เช่น
อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาที่โคลัมโบ เพื่อมา
ทาธุ รกิจค้าขายกับประเทศศรี ลงั กา สิ นค้าซึ่ ง
เป็ นที่ตอ้ งการมาก ได้แก่ เครื่ องเทศ ซึ่งเป็ นที่
ต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งของต่างประเทศ
ให้ท่านเพลิดเพลิน นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ นาท่านต่อไปยัง ODEL SHOPPINGเพลิดเพลินเลือกซื้ อของที่
ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย จากนั้น นาท่านสู่ วัดคงคาราม หรื อมีอีกชื่อหนึ่งว่า ศรี ชินรัตนา สร้างขึ้นในปี
พ.ศ.2428เป็ นวัดที่สร้างโดย ผสมผสาน ศิลปะ ระหว่าง ศรี ลงั กา อินเดีย ไทย จีน ให้ท่านสักการะขอพร
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ภายในวัด

บริการอาหารคํ่า ณ ร้ านอาหาร
ANARVA MOUNT LAVINIA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน ณ เมืองโคลัมโบ

วันทีส่ ี่

โคลัมโบ–สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 (เช้ า/-/-)

เช้ า
ได้เวลาอันสมควร
10.30น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเกเมืองโคลัมโบ เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยเที่ยวบินที่SL231
(มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

14.45น.

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดเวลาจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางด้ านท้ ายรายการค่ ะ
**********************************************************************

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง ราคา ศรีลงั กา บินไลอ้อนแอร์ (SL) 4 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง

กลับจาก
เดินทาง

กรุ๊ป

20 มิ.ย.62

23 มิ.ย.62

25+1 07.30-09.30 / 10.30-14.45

15,999

15,999

14,999

4,500

27 มิ.ย.62

30 มิ.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

เทีย่ วบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มเี ตียง พักเดี่ยว

อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
 ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)








อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทไี่ ด้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าวีซ่า 1,600บาท สํ าหรับคนไทยเท่านั้น (สํ าหรับชาวต่ างชาติ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทําการจองค่ ะ)
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นทีเ่ ดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มนํา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศศรีลงั กา10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
 สแกนหน้ าพาสปอร์ ตสี ทชี่ ั ดเจน ห้ ามถ่ ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
 รู ปถ่ าย : รู ปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น 2 รู ป หน้ าตรง ไม่ ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้ เรียบร้ อย
 กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ เด็กไม่ ได้ เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไป
ต่ างประเทศจากเขตหรื ออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่ า
ใช่ จ่าย
 กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ ต้ องเตรียมสํ าเนาสู ติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสู ติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1
ฉบับ

 กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ เปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล ต้ องเตรียมเอกสารเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1
ฉบับ

**ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศศรีลงั กา
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย่ ว (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํ ารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าํ ให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทํา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

**กรุณากรอกข้ อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าศรีลงั กาออนไลน์ ด้านล่างให้ ครบถ้ วนด้ วยค่ะ**
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

ข้ อมูลสํ าคัญสํ าหรับกรอกวีซ่าศรีลงั กาออนไลน์
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุ ณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ***
ประวัตสิ ่ วนตัว (PERSONAL INFORMATION)

คานาหน้า : นาย

นาง นางสาว เด็กชาย

TITLE: MR

MRS

MSMSTR

ชื่อ/ NAME: _ _______________

เด็กหญิง
MISS
(ตามหน้าพาสปอร์ต)

_____________นามสกุล/SURNAME: _ ____________ ___

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :
แต่งงาน/ MARRIED
โสด/ UN MARRIEDหย่าร้าง/DIVORCE
ศาสนา/ RELIGION :
________________________________________________________________________________________
ที่อยู/่ ADDRESS : ____

หมู่ที่ตรอก/ซอย_______________หมู่บา้ น______________ตาบล/แขวง_____________

อาเภอ/เขตจังหวัด__________________รหัสไปรษณี ย ์ เบอร์มือถือ___อีเมลล์____
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : ____ หมู่ที่ตรอก/ซอย_______________หมู่บา้ น______________ตาบล/แขวง____
อาเภอ/เขตจังหวัด__________________รหัสไปรษณี ย ์ เบอร์มือถือ___อีเมลล์____

ประวัตคิ รอบครัว (FAMILY INFORMATION)
ชื่อ/นามสกุลบิดา :

________________________________สัญชาติ _______

FATHER’S NAME / SURNAME
ชื่อ/นามสกุลมารดา :

NATIONALITY

_______________________________สัญชาติ ____

MOTHER’S NAME / SURNAME
ชื่อสามี/ภรรยา:

______สถานที่เกิด_______

______________________สัญชาติ ____

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND

PLACE OF BIRTH

________สถานที่เกิด_______
NATIONALITY

______

PLACE OF BIRTH

________สถานที่เกิด_______
NATIONALITY

______

______

PLACE OF BIRTH

ประวัตกิ ารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)
____

ประวัตกิ ารทํางาน

____________________________________________ ________________________________ _____________
(PROFESTION INFORMATION)

อาชีพ / OCCUPATION:

____________

ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :

__________________________
___

___________________________________________________

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:_______________________________________________________________________
ที่อยู/่ ADDRESS : ____

หมู่ที่ตรอก/ซอย_______________หมู่บา้ น______________

ตาบล/แขวง_____________อาเภอ/เขตจังหวัด__________________รหัสไปรษณี ย_์ ____________

*โปรดระบุรายชื่ อประเทศทีท่ ่ านได้ เดินทางในช่ วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา (ดูจากแสตมป์ เข้ า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ ตเป็ นหลัก)(**สําคัญมาก)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

*ท่ านเคยได้ รับวีซ่าประเทศศรีลงั กาหรื อไม่ ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า_______________________________________
วันทีอ่ อกวีซ่า____________________สถานทีอ่ อกวีซ่า________________________________ ประเภทวีซ่าทีไ่ ด้ รับ____________________
ข้ อมูลของบริษัททีเ่ ชิญในศรีลงั กา(กรณีวซี ่ าธุรกิจ)
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :
ที่อยู/่ ADDRESS : ____

___

___________________________________________________

หมู่ที่ตรอก/ซอย_______________หมู่บา้ น______________

ตาบล/แขวง_____________อาเภอ/เขตจังหวัด__________________รหัสไปรษณี ย_์ ____________
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:_________________________________________________________

______________

อีเมลล์/E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________

ข้ อมูลทีพ่ กั ทีศ่ รีลงั กา / โรงแรม
ชื่อโรงแรม /HOTELNAME:________________________________________________________________________________________________
ที่อยู/่ ADDRESS : ____

หมู่ที่ตรอก/ซอย_______________หมู่บา้ น______________

ตาบล/แขวง_____________อาเภอ/เขตจังหวัด__________________รหัสไปรษณี ย_์ ____________
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:_________________________________________________________

______________

อีเมลล์/E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________

ชื่อ/นามสกุล ผูต้ ิดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________________
ที่อยู/่ ADDRESS : ____

หมู่ที่ตรอก/ซอย_______________หมู่บา้ น______________

ตาบล/แขวง_____________อาเภอ/เขตจังหวัด__________________รหัสไปรษณี ย_์ ____________
เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER:_________________________________________________________

____

__________

