
 

 
 

 
 

 

 

มหัศจรรย์..ศรีลังกา 



 

 
 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง ● เมืองโคลัมโบ ● เมืองแคนดี้ ● วัดพระเขี้ยวแก้ว    (-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7 

 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ (บินตรง) สู่ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ SL 230 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

 

09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่  (**เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกา ช้ากว่า 

ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือ

ระดับน้ าทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ 

‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะ จึงออก

ส าเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น น า ท่ า น สู่  วั ด ด า ล า ด า  ม า ลิ ก า ว า  (Dalada 

Maligawa Temple) ชม พระเขี้ยวแก้ว (Temple 

of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยว

แก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) 

พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องขวาของ

ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบน

โลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรง

ตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรี

ลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองค า และครอบทองค า 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกัน

กระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หาก

เมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกน าออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะน าภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า หากเมื่อใด

ที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ 

(พิเศษ!!ดอกไม้สักการะพระเขี้ยวแก้ว) 



 

 
 

 

หมายเหตุ 1 : การเข้าสักการะพระเขี้ยวแก้ว จ าเป็นต้องสวมใส่ชุดสีขาวสุภาพ และต้องใส่กางเกงขายาว หรือ กระโปรง

ยาวค่ะ  

หมายเหตุ 2 : ต้องไม่สวมใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือ กางเกงแฟชั่นขาดๆ และต้องถอดรองเท้าเดินภายในวัดค่ะ 

เย็น  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองแคนดี้ มาตรฐานศรีลังกา  

 

วันที่สอง เมืองแคนดี้ ● ศูนย์สมุนไพร ● วัดถ้ าดัมบุลลา ● เขาสิกิริยา ● เมืองอนุราธปุระ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้น น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร (Spice Garden) ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก มีสนุนไพรหลากหลายชนิดให้

ท่านได้เลือกชม ทั้งสนุนไพรที่ช่วยบ ารุงผิว บ ารุงผม แก้ปวดเมื่อยต่างๆ  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  วัดถ้ าดัม

บุลลา (Dambulla Cave Temple) วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลก

แห่งล่าสุดในศรีลังกา ตั้งอยู่เชิงภูเขาหิน สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคาอภัย พระองค์ทรงเคย

พ านักในถ้ าที่ดัมบูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพ่ือเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวม

ไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ ทรง

สร้างวิหารศิลาภายในถ้ าแห่งนี้ ภายในมีถ้ าทั้งหมด 5 ถ้ าด้วยกัน คือ เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภัคชิมา 

และเทวานะอลุต  มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป **หมายเหตุ วัดถ้ าดัมบุลลา ต้องเดินขึ้นเขา ซึ่งเป็น

ทางลาดชัน ประมาณ 500 เมตร** 



 

 
 

   

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  เขาสิกิริยา (Sigiriya 

Rock) น าท่านชม พระราชวังลอยฟ้าสิ

กิริยา หรือที่รู้จักในนาม  ภูเขาสิงโต (Lion 

Rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถาน

ลอยฟ้าแห่งศรีลังกา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกล าดับที่ 8 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สร้าง

โดยกษัตริย์กัสสปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 

พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็นทั้ ง เมือง 

พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพ่ือป้องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบด้วยคูรอบป้อมปราการ 

3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ 

สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพ้ืน 370 เมตร น าท่านชมความมหัศจรรย์ของพระราชวังบน

ยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 1,200 ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก มีอายุเก่าแก่ถึง 1,500 ปี อ่างเก็บน้ าโบราณ ป้อม

ปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต ชมวิว

ทิวทัศนอั์นสวยงามของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา 



 

 
 

 

** เนื่องจาก เขาสิกิริยา มีความสูงชัน และต้องเดินขึ้นบันไดไปสู่บนยอดเขากว่า 1,200 ขั้น  ท าให้การขึ้นเขาสิกิริยานั้น ไม่

เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ที่เหนื่อยง่าย หรือ ผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสูง กลัวความสูง ฯลฯ** 

จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสิงหล 

ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโคลัมโบไปทางทิศเหนือราว 

205 กิโลเมตร ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีผู้อยู่อาศัยท่ีเก่าแก่ที่สุดในโลก 

เย็น  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองอนุราธปุระ มาตรฐานศรีลังกา 

 

วันที่สาม เมืองอนุราธปุระ ● ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ● เจดีย์รุวันเวลิ ● เจดีย์อภัยคีรี ● เมืองโคลัมโบ ● นั่งรถตุ๊กตุ๊ก

ชมเมือง   ● ช้อปปิ้ง ODEL  ● วัดคงคาราม  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านสักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้

แทนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระนางสังฆ

มิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจ้าอโศก

มหาราช น ากิ่งต้นโพธิ์มาจากต้นโพธิ์ที่พุทธค

ยา ประเทศอินเดีย สถานที่ที่พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ มาถวายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ และ

ได้ทรงปลูกในสวนเมฆวัน บริเวณนี้จึงได้รับ

การยกย่องเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์

และมีคุณค่าต่อชีวิตชาวศรีลังกาเป็นต้นมา  

พระศรีมหาโพธิ์อยู่สูงจากพ้ืนดินขึ้นไป 9 ศอก มีก าแพงล้อมถึง 4 ชั้น มีเจ้าหน้าที่ท านุบ ารุงดูแลเป็นอย่างดี  

ชั้นในสุดล้อมด้วยลูกกรงทองค า 344 ต้น เป็นต้นไม้อายุยืนที่สุดในโลกถึง 2,300 กว่าปี จึงมีเสาเหล็กค้ าไว้ถึง 3 

ต้น เพ่ือกันกิ่งห้อยตกหรือฉีกขาดอันอาจเป็นอันตรายถึงล าต้น  (การเข้าสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้องใส่

ชุดสุภาพ และต้องถอดรองเท้าเดินค่ะ) 

 



 

 
 

   

 

น าท่านสู่   เจดีย์รุวันเวลิ  เป็นเจดีย์ทรงคว่ าสีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอนุราชปุระ มีความ  กว้าง 100 เมตร และสูง 

100 เมตร ซึ่งล้อมรอบด้วยก าแพงช้างปูนปั้น 362 เชือก เดินทางต่อไปยัง  เจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่

และส าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกา โดยสร้างขึ้นเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) เป็นเมืองที่อยู่ติด

ชายฝั่งทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมือง

หลวงทางการค้าของประเทศศรีลังกา ในสมัย

โบราณมีพวกพ่อค้าจากต่างประเทศ เช่น อาหรับ 

สเปน โปรตุเกส มาที่โคลัมโบ เพ่ือมาท าธุรกิจ

ค้าขายกับประเทศศรีลังกา สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการ

มาก ได้แก่ เครื่องเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุด

อันดับหนึ่งของต่างประเทศ  

จากนั้น ให้ท่านเพลิดเพลิน นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ น าท่านต่อไปยัง ODEL SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซ้ือของ

ที่ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย จากนั้น น าท่านสู่ วัดคงคาราม หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ศรีชินรัตนา สร้างข้ึนใน

ปี พ.ศ.2428 เป็นวัดที่สร้างโดยผสมผสานศิลปะ ระหว่าง ศรีลังกา อินเดีย ไทย จีน ให้ท่านสักการะขอพร

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในวัด  



 

 
 

 

 

เย็น  บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร 

ที่พัก  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองโคลัมโบ มาตรฐานศรีลังกา 

 

วันที่ส่ี โคลัมโบ ● ดอนเมือง กรุงเทพฯ    (เช้า/-/-)   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควร  เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

10.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  โดยเที่ยวบินที่ SL231   

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 



 

 
 

 

หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ 
สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหาร
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติ
ของอาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า
พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
 

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถีถ่้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว  

ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด** 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน บิน SL 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 
จ านวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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 (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋ว

เครื่องบินแล้ว** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 

1 ใบ 
6. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
7. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

9. ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
10. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 



 

 
 

 
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

2. คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน
เดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท า
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 



 

 
 

 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

5. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน 
ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง 
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศศรีลังกา 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

1. สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
2. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย  
3. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง 

ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย 

4. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 
ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

5. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัว
จริง 1 ฉบับ 
 

 

**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศศรีลังกา 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 



 

 
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลง
ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การปิดของสถานที่ต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
 



 

 
 

 
12. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน 

ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง 
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

13. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

14. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าศรีลังกาออนไลน์ ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าศรีลังกาออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ชื่อ/ NAME:  _     _______________                  _____________นามสกุล/SURNAME: _     ____________  ___                                  

(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

_____________________________________________________________________________________      

ที่อยู่/ ADDRESS  : ____              หมู่ที ่                     ตรอก/ซอย___________   ____หมู่บ้าน___________  ___     

ต าบล/แขวง___________                   _     _  

อ าเภอ/เขต                                  จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย์                            เบอร์มือถือ ___                     

อีเมลล์                               ___       _ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS  : ____             หมู่ที ่         ตรอก/ซอย___________ ____หมู่บ้าน___________  

___     ต าบล/แขวง__                        __                                                     อ าเภอ/เขต_________________                               

จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย์                เบอร์มือถือ _______                     อีเมลล์___________________                                  

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) 

____                                          ____________________________________________    

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        ________________________                                                                          

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                       _________ 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX: 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                             

ที่อยู่/ ADDRESS  : ____                            หมู่ที ่                        ตรอก/ซอย__________                 _   ____

หมู่บ้าน___________                      ___     

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________         

รหัสไปรษณีย์_________ ____                                   

*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ต

เป็นหลัก) (**ส าคัญมาก) 

_____________________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________________                              

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศศรีลังกาหรือไม่                              ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวี

ซ่า_______________________________________                                                                                                                                  

วันที่ออกวีซ่า____________________สถานที่ออกวีซ่า________________________________ ประเภทวีซ่าที่

ได้รับ____________________  

 



 

 
 

 

ข้อมูลของบริษัทที่เชิญในศรีลังกา (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :                          __________________________________________ 

ที่อยู่/ ADDRESS  : ____                            หมู่ที ่                     ตรอก/ซอย__________                 _   ____

หมู่บ้าน___________                      ___      

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________          

รหัสไปรษณีย์_________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX: 

_________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล์/E-MAIL : 

_____________________________________________________________________________________________      

 

ข้อมูลที่พักที่ศรีลังกา / โรงแรม    

ชื่อโรงแรม / HOTEL 

NAME:_______________________________________________________________________________________ 

ที่อยู่/ ADDRESS  : ____                            หมู่ที ่                          ตรอก/ซอย__________                 _   ____

หมู่บ้าน___________                      ___      

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________          

___รหัสไปรษณีย์_________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX: 

_________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล์/E-MAIL : 

_____________________________________________________________________________________________      

ชื่อ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย 

(ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

ที่อยู่/ ADDRESS  : ____                            หมู่ที ่                            ตรอก/ซอย__________                 _   ____

หมู่บ้าน___________                      ___      

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จังหวัด_______________          

รหัสไปรษณีย์_________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER : _________________________________________________________              

 


