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THE BEST OF SRI LANKA  
ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน  

เดนิทาง 14-18 ก.พ. 2563 

ราคาแนะน าเพียง 26,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี ้– วดัพระเขีย้วแก้ว – นูวาร่าเอลิยา 

วนัที่ 2. ชมไร่ชา - เอลล่า – Nine Arches Bridge – อุทยานแห่งชาติยาลา 

วนัที่ 3. อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ปอ้มปราการเมืองกอลล์ - มิริซาซ่า 

วนัที่ 4. ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วดักลัยาณี – วดัคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL – สนามบิน 

วนัที่ 5. โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี ้– วัดพระเขีย้วแก้ว – นูวาร่าเอลิยา 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SriLankan Airlines 

ประตู 9 แถว S พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิบนัดารานัยเก ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ เท่ียวบินท่ี UL 403  
11.00 น. ถึงสนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแคนดี(้Kandy) ซ่ึงเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และเป็นเมืองมรดกโลก ตัง้อยู่ในหุบเขา  มีประชากรเป็น

อันดับสองรองจากโคลัมโบ น าท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว 
เพื่อกราบนมัสการพระธาตเุขีย้วแก้ว(The Sacred Tooth Relic of the Buddha) คือ พระธาตุส่วนท่ีเป็นเขีย้วขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นสิ่งสักสิทธิค์ู่บ้านคู่เมืองมาตัง้แต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุ
เขีย้วแก้วมีทัง้หมด 4 องค์ ซ่ึงบนโลกมนุษย์ของเรานี ้มีพระธาตุเขีย้วแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ 2 
องค์เท่านัน้ คือท่ีศรีลังกาและจีน ส่วนอีกสององค์นัน้หน่ึงอยู่บนสวรรค์ และ อยู่ท่ีเมืองบาดาลของพญานาค นอกจากนี ้
พระธาตุเขีย้วแก้วยังจัดเป็นพระบรมสารี ริกธาตุ ท่ีไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น 
พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระธาตุเขีย้วแก้วเป็นอย่างมาก  พระธาตุเขีย้วแก้วนีไ้ด้ถูกบรรจุอยู่ใน
เจดีย์ทองค า และผอบทองค า 7 ชัน้ ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสดจ็ออกนอกประเทศ
เลยนับตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 9 เพราะเช่ือกันว่า หากเม่ือใดพระเขีย้วแก้วถกูน าออกนอกเกาะลงักาแล้ว จะน าภัยพบิตัิมาสู่
ประเทศชาติ ทัง้ยังเช่ือด้วยว่า การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขีย้วแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยตา่งๆ
ได้ (กรุณาเตรียมชุดขาว) จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังเมืองนูวาร่าเอลิยา (Nuwara Eliya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HORTON TOWER&COTTAGES หรือเทียบเท่า     

วันที่ 2 ชมไร่ชา - เอลล่า – Nine Arches Bridge – อุทยานแห่งชาตยิาลา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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น าท่านชมเมืองนูวาร่าเอลิยา (Nuwara Eliya) ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองอังกฤษน้อยหรือ Little England แห่งศรีลังกา 
เมืองนีต้ัง้อยู่บนเนินเขาในประเทศศรีลังกา มีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายและมีทิวทัศน์ท่ีงดงาม เป็นสถานท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับ
การผลิตชาในศรีลงักา และได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในศรีลังกา  น าท่านชมไร่ชาซีลอน (Ceylon Tea Planton) 
และโรงงานผลิตชา ท่ีขึน้ช่ือของศรีลังกา และเป็นสินค้าสง่ออกท่ีส าคัญของศรีลังกา  ให้ท่านได้สามารถเลอืกซือ้ชาเป็นของ
ฝากท่ีระลึกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเอลล่า (Ella) ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆท่ีล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและไร่ชา ตัง้อยู่ในจังหวัดอูว่า (Uva) 

ห่างจากเมืองโคลัมโบประมาณ  200  กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดปี เป็นเมืองท่ีชาวต่างชาตท่ีิช่ืนชอบการเดิน
เขานิยมมาเท่ียว จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่ะพานเก้าโค้ง (Nine Arches Bridge) สะพานรถไฟนีถ้กูสร้างขึน้ในสมัยท่ีศรี
ลังกาอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษและยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบนั เป็นสะพานท่ีสร้างขึน้ด้วยอิฐและปนูเท่านัน้ ไม่มีเหล็กผสม 
แต่แข็งแรงมากขนาดรถไฟวิ่งผ่านได้อย่างปกติ น าท่านชมความสวยงามของสะพาน ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปภาพตาม
อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติยาลา(Yala National Park) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HOTEL CHANDRIKA หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – 
ป้อมปราการเมืองกอลล์ - มิริซาซ่า 

 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติยาลา (Yala National Park) ชมความ สวยงามอันน่าท่ึงของอุทยานสัตว์ป่าท่ียิง่ใหญ่
ของศรีลังกา มีเนือ้ท่ีเกือบแปดแสนไร่ และสถานท่ีแห่งนีย้ังเป็นสวรรคข์องบรรดาสัตวป่์ามากมายหลายสายพันธุ์ น าท่าน
ท าเกมส์ไดร์ฟ (Game Drive)  ตามล่าหาสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทัง้ 5 (Big 5) ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของบรรดาสัตว์ป่าหายาก
อย่างเช่น เสือดาว, ช้าง, สิงโต, แรด ,ควายป่า และ นก กว่าร้อยสายพันธ ์และให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของอุทยานแห่งนี ้
  
 
 
 
 
 
 
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ หรือ แกลเล (Galle) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ปลายแหลมสุดของศรีลังกา

ห่างจากเมืองโคลอมโบ 119 กม. กอลล์เป็นท่ีรู้จักในช่ือ Gimhathiththa ก่อนท่ีชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษท่ี 16 ท่ี
เป็นเมืองท่าของเกาะ กอลล์พัฒนาถึงจุดสูงในศตวรรษท่ี 18 ก่อนท่ีชาวอังกฤษจะมาถึง จากนัน้น า ท่านชมเมืองเก่า
กอลล์ (Old Town) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าท่ีมีอาคารบ้านเรือนเก่าสไตล์โคโลเนียลสุดคลาสิกภายในเมืองยังมีทัง้โบสถ์  พิพิธ
ภณฑ์ คาเฟ่และร้านค้าต่างๆมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมป้อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) สร้างขึน้ครัง้แรกโดยชาวโปรตุเกสสมัยเข้าปกครองศรีลังกาในปี คศ. 

16  ซ่ึงเป็นยุคล่าอาณานิคม ในตอนแรกมีลักษณะเป็นก าแพงดินและรัว้ไม้อยู่บนหน้าผา มีหอคอย ทัง้หมด 3 แห่ง ต่อมา
เม่ือชาวดัตช์เข้ามาปกครองก็ได้บูรณะเป็นก าแพงหินแกรนิตท่ีแข็งแรงขึน้ และสร้างหอคอยเพิ่มเป็น 14 แห่งและขยาย
ความยาวไปตามแนวมหาสมุทรรอบเมือง โดย ณ ปัจจุบนั ป้อมปราการแห่งนีเ้ป็นป้อมท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียังหลงเหลืออยู่ใน
เอเชีย และได้ขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิริซาซ่า (Mirissa) ซ่ึงเป็นเมืองริมทะเล
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศศรีลังกา และเป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาชมปลาวาฬและปลาโลมากัน 

ค ่า รับประทานอาหารกลางค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MANDARA MIRISSA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี –  
วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิริซซ่าเพื่อล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา (Whale and Dolphin Watching) ซ่ึงเป็น

กิจกรรมท่ีนิยมเป็นอย่างมากส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศนี ้ในมหาสมุทรอินเดีย  โดยท่านมีโอกาสได้เห็น
ปลาวาฬสีน า้เงิน ซ่ึงเป็นปลาวาฬท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ปลาวาฬบรูด้า ปลาวาฬหัวทุย และปลาวาฬเพชรฆาต 
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นอกจากนีย้ังมีปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตัวหมุน เป็นต้น และยังมีโอกาสเห็นสัตวน์ า้ชนิดอ่ืนๆอีก ** ทัง้นีก้ารล่องเรือดู
ปลาวาฬและปลาโลมานัน้ เป็นปัจจัยทางธรรมชาติซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถการันตีการพบเห็นได้ และการล่องเรือนัน้
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีท่ีท่านไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิค์ืนเงินเป็นจ านวน 30 USD **  (การตาม
ล่าดูปลาวาฬและปลาโลมา สามารถหาชมได้ตลอดทัง้ปี แต่จะแตกต่างกันตามช่วงเดือน ว่าภูมิภาคใดเหมาะในช่วงเดอืน
ไหน โดยทางตอนใต้ของประเทศ ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด คือช่วงเดือนตุลาคม  – เมษายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (Colombo)  เมืองหลวงของประเทศศรีลังกาและเป็นเมืองท่ีมีประชากรเยอะท่ีสุดใน

ประเทศ จากนัน้น าท่านสู่ วัดกัลยาณี (Kelaniya Temple) ถือเป็นวัดประจ าเมืองท่ีชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่าง
สูงสุด เป็นวัดท่ีชาวศรีลังกาเช่ือว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเสด็จมาประทับท่ีวัดนี ้3 ครัง้ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ 
ภายในห้องวิหารของวัดกัลณียานัน้ มีจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีความสวยงาม เนือ้หาของจิตรกรรมฝาผนังวัด กัลณียานัน้เป็น
เร่ืองราวในพุทธประวัติ ชาดก และต านานต่างๆ เช่น ภาพเจ้าชายทันตกมุาร กับเจ้าหญิงเหมมาลา อัญเชิญพระทันตธาตุ
(พระเขีย้วแก้ว)จากอินเดียมาลังกา ภายในวัดแห่งนี ้มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ท่ีแยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ท่ี
เมืองอนุราธปรุะ  น าท่านชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ ภายในมีพระอุโบสถท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ก าลังโปรดปัญจวัคคีย์ทัง้ 5 ส่วนรายล้อมไปด้วยพระสาวก เต็มไปด้วย
พระพุทธรูปและพระบริวาร ประดับประดาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้เทวดาท่ีงดงาม นอกจากนีท่ี้วัดคงคารามยังมี
พิพิธภัณฑ์ส าหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่งมีค่าต่าง ๆ ท่ีผู้ศรัทธาจากต่างแดนน ามาบริจาคไว้มากมาย  
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จากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองท่ีศุนย์การค้าและซือ้ชาชัน้ดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามอัธยาศัย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ถึงเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

วันที่ 5 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ 
01.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ เท่ียวบินท่ี UL 402  
06.20 น. ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง 
THE BEST OF SRI LANKA ศรีลังกา 5 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วัน

นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  
3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที  
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้า ท่ี ก่อ นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวี ซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดู แลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด  
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
 ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

กับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้ เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าน า้หนัก

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและทิปพนักงานขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการ
บนิและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีสายการบนิก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ี
น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-40 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านวนค่าทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านวนค่าทัวร์ 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคนืได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่า มัดจ าตั๋ว เคร่ืองบิน หรื อค่าตั๋ว
เคร่ืองบนิ (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบนิแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว  ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน  
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เอกสารประกอบการขอวซี่าศรลีงักา 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัท ีย่ ืน่ประมาณ 3 วนัท าการ 

ยืน่ออนไลน ์ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตน 

 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบัุน ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย) 

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

ศกึษาอยู่ตา่งประเทศ  กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของบรษิทัใหท้ราบทนัที  เนือ่งจากอาจจะไมส่ามารถ

ยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได*้** 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าศรีลงักา 

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ** 

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

                       ชาย                        หญิง 

5. สถานภาพ 
                       โสด    สมรส    อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส 

           หย่าร้าง    หม้าย                

6. ท่ีอยู่ปัจจุบนั 

…………………………………………………………………………………………………………… 
      จังหวัด ……………………....……………………….. รหัสไปรษณีย์ ……………………………………. 

อีเมล .................................................................... ........... เบอร์โทร ................................................................ 
7. ประกอบอาชีพเป็น 

.......................................................................................................................................... ............................. 
8. ในกรณีท่ีมีเด็กอายุไม่ถึง 16 ปี ติดตามไปด้วย จะต้องกรอกข้อมูลของเด็กดังต่อไปนี(้ส าคัญมาก) 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วัน

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธ์เป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วัน

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธ์เป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วัน

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธ์

เป็น…………………..………….. 
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- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วัน

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธ์เป็น 

…………………..………….. 

- ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................เพศ...........................วัน

เดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) ……………….….……มีความสัมพันธ์เป็น 

…………………..………….. 
9. หากเคยเดินทางไปศรีลังกามาแล้ว โปรดแจ้งวันเข้า – ออกล่าสุด ท่ีเคยเดินทาง 

............................................................................................................................. .......................................... 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


