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วันแรก
04.30 น.
07.30 น.

09.30 น.

จากนั้น

เที่ยง

สนามบินดอนเมือง ● เมืองโคลัมโบ ● เมืองแคนดี้ ● วัดพระเขีย้ วแก้ว
 (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ (บินตรง) สู่ ประเทศศรีลงั กา โดยเที่ยวบินที่ SL 230 (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กา นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่
เรี ยบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้ องถิ่นของประเทศศรี ลังกา ช้ ากว่ า ประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งแคนดี้ (ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 3.30 ชั่ว โมง) เป็ นเมื อ งที่ อ ยู่บ นยอดเขา สู ง เหนื อ
ระดับน้ าทะเลถึง 500 เมตร เป็ นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรี ลงั กา เดิมเรี ยกว่า ‘ศิริวฒั นานคร’ หรื อ ‘สิ งห
ขันธนคร’ ชาวเมืองสิ งหลเรี ยก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหิ นหรื อภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะ จึงออกสาเนี ยง
ตามฝรั่งว่า แคนดิ้
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
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จากนั้น

น าท่ า นสู่ วั ด ดาลาดา มาลิ ก าวา (Dalada Maligawa Temple) ชม พระเขี้ย วแก้ ว (Temple of the Tooth)
กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred
Tooth Relic of the Buddha) พระทัน ตธาตุ อ งค์ น้ ี
เป็ นพระทันตธาตุเบื้ องขวาของของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเป็ นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดย
มีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์
มหาวัง ศา นั บ เป็ นสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ ้า นคู่ เ มื อ งมา
ตั้งแต่โบราณ และเป็ นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรี
ลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ ได้ถูกบรรจุ อยู่ในเจดี ย ์
ทองคา และครอบทองคา 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุ นอย่างแน่ นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอก
ประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนาออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะ
นาภัยพิบตั ิมาสู่ ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภยั ขึ้น การเปิ ดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมา
ให้ผคู ้ นสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ (พิเศษ!!ดอกไม้สักการะพระเขีย้ วแก้ว)

หมายเหตุ 1 : การเข้าสักการะพระเขีย้ วแก้ว จาเป็ นต้ องสวมใส่ ชุดสี ขาวสุ ภาพ และต้ องใส่ กางเกงขายาว หรื อ กระโปรงยาวค่ ะ
หมายเหตุ 2 : ต้องไม่สวมใส่ กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรื อ กางเกงแฟชั่นขาดๆ และต้ องถอดรองเท้าเดินภายในวัดค่ะ
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เย็น
ที่พกั
วันที่สอง
เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองแคนดี้ มาตรฐานศรีลงั กา
เมืองแคนดี้ ● ศูนย์ สมุนไพร ● วัดถา้ ดัมบุลลา ● เขาสิกริ ิยา ● เมืองอนุราธปุระ
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศู นย์ สมุนไพร (Spice Garden) ที่มีชื่อเสี ยงและคุณภาพระดับโลก มีสนุนไพรหลากหลายชนิดให้ท่าน
ได้เลือกชม ทั้งสนุ นไพรที่ช่วยบารุ งผิว บารุ งผม แก้ปวดเมื่ อยต่างๆ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดถ้าดัมบุลลา
(Dambulla Cave Temple) วัดแห่ งนี้ ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็ นมรดกโลกแห่ งล่าสุ ด
ในศรี ลงั กา ตั้งอยู่เชิงภูเขาหิ น สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรื อพระเจ้าวัฏฏคาอภัย พระองค์ทรงเคยพานักในถ้ า
ที่ดมั บูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็ นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่ พลกลับไป
รบกันอีกครั้งหนึ่ ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลา
ภายในถ้ าแห่ งนี้ ภายในมีถ้ าทั้งหมด 5 ถ้ าด้วยกัน คือ เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภัคชิมา และเทวานะอลุต มี
ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป **หมายเหตุ วัดถ้าดัมบุลลา ต้ องเดินขึน้ เขา ซึ่งเป็ นทางลาดชัน ประมาณ 500
เมตร**

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ เขาสิ กิริยา (Sigiriya Rock)
นาท่ า นชม พระราชวัง ลอยฟ้ า สิ กิ ริย า หรื อ ที่
รู ้ จัก ในนาม ภู เ ขาสิ ง โต (Lion Rock) หรื อ
แท่ นศิ ล าราชสี ห์ ศาสนสถานลอยฟ้ าแห่ งศรี
ลังกา เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกลาดับที่ 8 เป็ น
ยอดเขาที่สูงที่สุด สร้างโดยกษัตริ ยก์ สั สปะ ใน
สมัยศตวรรษที่ 5 พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็ น
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ทั้งเมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้ อมปราการเพื่อป้ องกันการรุ กรานจากศัตรู ประกอบด้วยคูรอบป้ อม
ปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็ นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยูบ่ นที่ราบ
สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสู งจากพื้น 370 เมตร นาท่านชมความมหัศจรรย์ของพระราชวังบน
ยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 1,200 ขั้น ชมภาพเขียนสี เฟรสโก มีอายุเก่าแก่ถึง 1,500 ปี อ่างเก็บน้ าโบราณ ป้ อม
ปราการ หรื อ ประตูสิงโต บนยอดศิ ลาจะพบซากปรั กหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดี ต ชมวิว
ทิวทัศน์อนั สวยงามของเมืองสิ กิริยาแบบ 360 องศา

** เนื่องจาก เขาสิกริ ิยา มีความสู งชัน และต้องเดินขึน้ บันไดไปสู่ บนยอดเขากว่า 1,200 ขั้น ทาให้ การขึน้ เขาสิกิริยานั้น ไม่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุ ผู้ที่เหนื่อยง่ าย หรื อ ผู้ที่มีโรคประจาตัว เช่ น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสู ง กลัวความสู ง ฯลฯ**
จากนั้น
เดิ นทางสู่ เมื อ งอนุ ราธปุ ระ (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่ ง เคยเป็ นเมื องหลวงของอาณาจักรสิ งหล
ปั จจุบนั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโคลัมโบไปทางทิศเหนื อราว 205
กิโลเมตร ถือเป็ นหนึ่งในเมืองที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
เย็น
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ที่พกั
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองอนุราธปุระ มาตรฐานศรีลงั กา
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วันที่สาม
เช้ า
จากนั้น

นาท่านสู่

เที่ยง

เมืองอนุราธปุระ ● ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ ● เจดีย์รุวันเวลิ ● เจดีย์อภัยคีรี ● เมืองโคลัมโบ ● นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง
● ช้ อปปิ้ ง ODEL ● วัดคงคาราม
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสักการะ ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้แทน
การตรั ส รู ้ ข องพระพุ ทธเจ้า พระนางสังฆมิตตา
เถรี พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช นากิ่ง
ต้นโพธิ์มาจากต้นโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัส รู ้ มาถวายพระเจ้าเท
วานัมปิ ยติสสะ และได้ทรงปลูกในสวนเมฆวัน
บริ เ วณนี้ จึ ง ได้รั บ การยกย่อ งเป็ นแผ่ น ดิ น แห่ ง
ความศักดิ์สิ ทธิ์ และมีคุณค่าต่อชี วิตชาวศรี ล ังกา
เป็ นต้นมา พระศรี มหาโพธิ์ อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไป 9 ศอก มีกาแพงล้อมถึง 4 ชั้น มีเจ้าหน้าที่ทานุบารุ งดูแลเป็ น
อย่างดี ชั้นในสุ ดล้อมด้วยลูกกรงทองคา 344 ต้น เป็ นต้นไม้อายุยนื ที่สุดในโลกถึง 2,300 กว่าปี จึงมีเสาเหล็กค้ าไว้
ถึง 3 ต้น เพื่อกันกิ่งห้อยตกหรื อฉี กขาดอันอาจเป็ นอันตรายถึงลาต้น (การเข้ าสั กการะต้ นพระศรีมหาโพธิ์ ต้ องใส่
ชุดสุ ภาพ และต้ องถอดรองเท้ าเดินค่ ะ)

เจดีย์รุวันเวลิ เป็ นเจดียท์ รงคว่าสี ขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอนุราชปุระ มีความ กว้าง 100 เมตร และสู ง 100
เมตร ซึ่ งล้อมรอบด้วยกาแพงช้างปูนปั้ น 362 เชือก เดินทางต่อไปยัง เจดีย์อภัยคีรี เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่และสาคัญ
อีกแห่งหนึ่งของประเทศศรี ลงั กา โดยสร้างขึ้นเมื่อราว 2,000 ปี มาแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
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จากนั้น

จากนั้น

เย็น
ที่พกั

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโคลั ม โบ (ใช้ เ วลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ อยู่ติดชายฝั่ ง
ทะเล และเป็ นเมื องที่ใ หญ่ที่สุ ด เป็ นเมืองหลวงทาง
การค้า ของประเทศศรี ล ัง กา ในสมัย โบราณมี พ วก
พ่อค้าจากต่างประเทศ เช่น อาหรับ สเปน โปรตุเกส
มาที่ โคลัม โบ เพื่ อมาท าธุ รกิ จค้า ขายกับประเทศศรี
ลังกา สิ นค้าซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการมาก ได้แก่ เครื่ องเทศ ซึ่ง
เป็ นที่ตอ้ งการมากที่สุดอันดับหนึ่งของต่างประเทศ
ให้ท่านเพลิดเพลิน นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมื องโคลัมโบ นาท่านต่อไปยัง ODEL SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซื้ อของที่
ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย จากนั้น นาท่านสู่ วัดคงคาราม หรื อมีอีกชื่อหนึ่ งว่า ศรี ชินรัตนา สร้างขึ้นในปี
พ.ศ.2428 เป็ นวัด ที่ ส ร้ า งโดยผสมผสานศิ ล ปะ ระหว่า ง ศรี ล ัง กา อิ น เดี ย ไทย จี น ให้ท่ า นสั ก การะขอพร
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ภายในวัด

บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองโคลัมโบ มาตรฐานศรีลงั กา
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วันที่สี่
โคลัมโบ ● ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 (เช้ า/-/-)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร
เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลัมโบ เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
10.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ โดยเที่ยวบินที่ SL231
(มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
16.00 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*************************************************
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ศรีลงั กา 4 วัน 3 คืน บิน SL
เริ่มเดินทาง

กลับจาก
จานวน
เดินทาง

11 เม.ย.63

14 เม.ย.63 25+1

12 เม.ย.63

15 เม.ย.63 25+1

เที่ยวบิน
SL230 07.30-09.30
SL231 10.30-16.00
SL230 07.30-09.30
SL231 10.30-16.00

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว

18,900

18,900

17,900

4,500

19,900

19,900

18,900

4,500

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
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อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
• กรุณาชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มีราคา ต่ากว่า 10,000 บาท
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
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• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ นเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊ มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศศรีลงั กา 10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
➢ สแกนหน้ าพาสปอร์ ตสี ที่ชัดเจน ห้ ามถ่ ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
➢ รู ปถ่ าย : รู ปสี ขนาด 2 นิว้ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 2 รู ป หน้ าตรง ไม่ ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้ เรียบร้ อย
➢ กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ เด็กไม่ ได้ เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่ าใช่
จ่ าย
➢ กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ ต้ องเตรียมสาเนาสู ติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสู ติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1
ฉบับ
➢ กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ เปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ต้ องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1
ฉบับ

BT-CMB01_SL_APR_2020

**ในกรณีวีซ่าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศศรีลงั กา
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมื อง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของ
สถานที่ต่างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่ อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้ อ ,เพราะค่ า ใช้ จ่า ยทุ ก อย่ างทางบริ ษั ทฯได้ ชาระค่ า ใช้ จ่า ยให้ ตัว แทนต่ า งประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อ นเดิ นทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อ เกิด อุบัติเหตุ ที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

**กรุณากรอกข้ อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าศรีลงั กาออนไลน์ ด้ านล่างให้ ครบถ้ วนด้ วยค่ะ**
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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ข้ อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าศรีลงั กาออนไลน์
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ***
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)

คานาหน้า : นาย

นาง

นางสาว

เด็กชาย

เด็กหญิง

TITLE:

MRS

MS

MSTR

MISS

MR

ชื่อ/ NAME: _ _______________

(ตามหน้าพาสปอร์ต)

_____________นามสกุล/SURNAME: _ ____________ ___

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :
แต่งงาน/ MARRIED
โสด/ UN MARRIED
หย่าร้าง/DIVORCE
ศาสนา/ RELIGION :
_____________________________________________________________________________________
ที่อยู/่ ADDRESS : ____
อาเภอ/เขต

หมู่ที่

ตรอก/ซอย___________ ____หมู่บา้ น___________ ___ ตาบล/แขวง___________

จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย์

ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : ____
อาเภอ/เขต

___

หมู่ที่

เบอร์มือถือ ___

_ _

อีเมลล์

___

ตรอก/ซอย___________ ____หมู่บา้ น___________ ___ ตาบล/แขวง__

จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย์

เบอร์มือถือ ___

__

อีเมลล์

____

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION)
ชื่อ/นามสกุลบิดา :

________________________________สัญชาติ _______

FATHER’S NAME / SURNAME
ชื่อ/นามสกุลมารดา :

NATIONALITY

_______________________________สัญชาติ ____

MOTHER’S NAME / SURNAME
ชื่อสามี/ภรรยา:

______สถานที่เกิด_______

NATIONALITY
______________________สัญชาติ ____

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND

______

PLACE OF BIRTH

________สถานที่เกิด_______
NATIONALITY

______

PLACE OF BIRTH

________สถานที่เกิด_______

______

PLACE OF BIRTH

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)
____

ประวัติการทางาน

____________________________________________ _____________________________________________
(PROFESTION INFORMATION)

อาชีพ / OCCUPATION:

____________

ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :

________________________
___

__

___________________________________________________

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

หมู่ที่

ตรอก/ซอย__________

_ ____หมู่บา้ น___________

_

___
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ตาบล/แขวง___________

_ _ อาเภอ/เขต

จังหวัด_______________

___รหัสไปรษณีย_์ ________ ____

*โปรดระบุรายชื่ อประเทศที่ท่านได้ เดินทางในช่ วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์ เข้ า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ ตเป็ นหลัก) (**สาคัญมาก)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

*ท่ านเคยได้ รับวีซ่าประเทศศรีลังกาหรื อไม่

ถ้ าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า_______________________________________

วันที่ออกวีซ่า____________________สถานที่ออกวีซ่า________________________________ ประเภทวีซ่าที่ได้ รับ____________________
ข้ อมูลของบริษัทที่เชิญในศรีลังกา (กรณีวีซ่าธุรกิจ)
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :
ที่อยู/่ ADDRESS : ____
ตาบล/แขวง___________

___
หมู่ที่
_ _ อาเภอ/เขต

___________________________________________________
ตรอก/ซอย__________

_ ____หมู่บา้ น___________

จังหวัด_______________

___

___รหัสไปรษณีย_์ ________ ____

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX: _________________________________________________________

______________

อีเมลล์/E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________

ข้ อมูลที่พกั ที่ศรีลังกา / โรงแรม
ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME:________________________________________________________________________________________________
ที่อยู/่ ADDRESS : ____
ตาบล/แขวง___________

หมู่ที่
_ _ อาเภอ/เขต

ตรอก/ซอย__________

_ ____หมู่บา้ น___________

จังหวัด_______________

___

___รหัสไปรษณีย_์ ________ ____

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX: _________________________________________________________

______________

อีเมลล์/E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________

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

หมู่ที่
_ _ อาเภอ/เขต

ตรอก/ซอย__________

_ ____หมู่บา้ น___________

จังหวัด_______________

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER : _________________________________________________________

___

___รหัสไปรษณีย_์ ________ ____
____

__________

