
 

ทวัรศ์รีลงักา : รหสั KRB26 



 

วันแรก สนามบินดอนเมือง ● เมืองโคลมัโบ ● เมืองแคนดี ้● วัดพระเขีย้วแก้ว    (-/กลางวัน/เย็น) 
04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7 

 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ (บินตรง) สู่ประเทศศรีลงักา โดยเท่ียวบินท่ี SL 230 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 

 
 

09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี
เรียบร้อย พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี  (**เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกา ช้ากว่า ประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีอยู่บนยอดเขา สูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของศรีลงักา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวฒันานคร’ หรือ ‘สิงห
ขนัธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขนัธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เม่ือฝร่ังเขา้ครองเมืองขนัธะ จึงออกส าเนียง
ตามฝร่ังวา่ แคนด้ิ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



จากนั้น น าท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา  (Dalada Maligawa Temple) ชม พระเขี้ยวแก้ว  (Temple of the Tooth) 
กราบนมสัการ พระบรมธาตุเขี้ยวแกว้ (The Sacred 
Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองค์น้ี
เป็นพระทนัตธาตุเบ้ืองขวาของของพระพุทธเจา้ 
ซ่ึงเป็นเพียงองคเ์ดียวท่ีปรากฏบนโลกมนุษย ์โดย
มีหลกัฐานรองรับความถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร์
มหาวังศา นับเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองมา
ตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนยร์วมศรัทธาของชาวศรี
ลงักา พระธาตุเขี้ ยวแก้วน้ีได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์
ทองค า และครอบทองค า 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกนักระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอก
ประเทศเลยนบัตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 9 เพราะเช่ือกนัวา่ หากเม่ือใดพระเขี้ยวแกว้ถูกน าออกนอกเกาะลงักาแลว้ จะ
น าภยัพิบติัมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยงัเช่ือดว้ยวา่ หากเม่ือใดท่ีเกิดทุกขภ์ยัขึ้น การเปิดอญัเชิญพระธาตุเขี้ยวแกว้ออกมา
ใหผู้ค้นสักการะบูชา จะสามารถขจดัเภทภยัต่างๆได ้(พเิศษ!!ดอกไม้สักการะพระเขีย้วแก้ว) 

 
 

หมายเหตุ 1 : การเข้าสักการะพระเขีย้วแก้ว จ าเป็นต้องสวมใส่ชุดสีขาวสุภาพ และต้องใส่กางเกงขายาว หรือ กระโปรงยาวค่ะ  
หมายเหตุ 2 : ต้องไม่สวมใส่กระโปรงส้ัน กางเกงขาส้ัน หรือ กางเกงแฟช่ันขาดๆ และต้องถอดรองเท้าเดินภายในวัดค่ะ 
เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองแคนดี ้มาตรฐานศรีลงักา  



วันท่ีสอง เมืองแคนดี ้● ศูนย์สมุนไพร ● วัดถ า้ดัมบุลลา ● เขาสิกริิยา ● เมืองอนุราธปุระ           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร (Spice Garden) ท่ีมีช่ือเสียงและคุณภาพระดบัโลก มีสนุนไพรหลากหลายชนิดใหท้่าน

ไดเ้ลือกชม ทั้งสนุนไพรท่ีช่วยบ ารุงผิว บ ารุงผม แกป้วดเม่ือยต่างๆ  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดถ ้าดัมบุลลา 
(Dambulla Cave Temple) วดัแห่งน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุด
ในศรีลงักา ตั้งอยู่เชิงภูเขาหิน สร้างโดยพระเจา้วาลากมับา หรือพระเจา้วฏัฏคาอภยั พระองคท์รงเคยพ านกัในถ ้า
ท่ีดมับูลลา ช่วงท่ีพระองคเ์สด็จพลดัถ่ินจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลบัไป
รบกนัอีกคร้ังหน่ึง ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลบัขึ้นครองราชย ์พระองค์ไดท้รงสร้างวิหารศิลา
ภายในถ ้าแห่งน้ี ภายในมีถ ้าทั้งหมด 5 ถ ้าดว้ยกนั คือ เทวราชา มหาราชา มหาอลุต ภคัชิมา และเทวานะอลุต  มี
ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกนัออกไป **หมายเหตุ วัดถ ้าดัมบุลลา ต้องเดินขึน้เขา ซ่ึงเป็นทางลาดชัน ประมาณ 500 
เมตร** 

   
 เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เขาสิกิริยา (Sigiriya Rock) 

น าท่านชม พระราชวงัลอยฟ้าสิกิริยา หรือท่ี
รู้จักในนาม  ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หรือ 
แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรี
ลงักา เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกล าดบัท่ี 8 เป็น
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สร้างโดยกษตัริย์กัสสปะ 
ในสมยัศตวรรษท่ี 5 พระเจา้กสัสปะใหสิ้กิริยา
เป็นทั้งเมือง พระราชวงั พระราชอุทยาน และ
ป้อมปราการเพื่อป้องกนัการรุกรานจากศัตรู 



ประกอบดว้ยคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายกัษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือน
กอ้นหินยกัษว์างอยู่บนท่ีราบ สามารถมองเห็นไดไ้กลจากรอบดา้นมีความสูงจากพื้น 370 เมตร น าท่านชมความ
มหศัจรรยข์องพระราชวงับนยอดเขา กบับนัไดเวียนนบั 1,200 ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก มีอายเุก่าแก่ถึง 1,500 ปี 
อ่างเก็บน ้ าโบราณ ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพงัของรากฐานพระราชวงัอนั
ยิง่ใหญ่ในอดีต ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา 

 
** เนื่องจาก เขาสิกริิยา มีความสูงชัน และต้องเดินขึน้บันไดไปสู่บนยอดเขากว่า 1,200 ขั้น  ท าให้การขึน้เขาสิกิริยานั้น ไม่เหมาะกบั

ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีเหน่ือยง่าย หรือ ผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันสูง กลวัความสูง ฯลฯ** 
จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสิงหล 

ปัจจุบนัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโคลมัโบไปทางทิศเหนือราว 205 
กิโลเมตร ถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองอนุราธปุระ มาตรฐานศรีลงักา 
 
 
 



วันท่ีสาม เมืองอนุราธปุระ ● ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ● เจดีย์รุวันเวลิ ● เจดีย์อภัยคีรี ● เมืองโคลัมโบ ● น่ังรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง   
● ช้อปป้ิง ODEL  ● วัดคงคาราม  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านสักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ตน้ไมแ้ทนการตรัสรู้

ของพระพุทธเจา้ พระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของ
พระเจา้อโศกมหาราช น าก่ิงตน้โพธ์ิมาจากตน้โพธ์ิท่ีพุทธค
ยา ประเทศอินเดีย สถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ มาถวาย
พระเจา้เทวานัมปิยติสสะ และไดท้รงปลูกในสวนเมฆวนั 
บริ เวณน้ีจึงได้รับการยกย่อง เป็นแผ่นดินแห่งความ
ศกัด์ิสิทธ์ิและมีคุณค่าต่อชีวิตชาวศรีลงักาเป็นตน้มา  พระ
ศรีมหาโพธ์ิอยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไป 9 ศอก มีก าแพงลอ้มถึง 4 ชั้น มีเจา้หนา้ท่ีท านุบ ารุงดูแลเป็นอย่างดี  ชั้นในสุด
ลอ้มดว้ยลูกกรงทองค า 344 ตน้ เป็นตน้ไมอ้ายยุืนท่ีสุดในโลกถึง 2,300 กวา่ปี จึงมีเสาเหลก็ค ้าไวถึ้ง 3 ตน้ เพื่อกนั
ก่ิงห้อยตกหรือฉีกขาดอนัอาจเป็นอนัตรายถึงล าตน้  (การเข้าสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์  ต้องใส่ชุดสุภาพ และ
ต้องถอดรองเท้าเดินค่ะ) 

 

   
น าท่านสู่   เจดีย์รุวันเวลิ  เป็นเจดียท์รงคว ่าสีขาวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองอนุราชปุระ มีความ  กวา้ง 100 เมตร และสูง 100 

เมตร ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพงชา้งปูนป้ัน 362 เชือก เดินทางต่อไปยงั เจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดียข์นาดใหญ่และส าคญั
อีกแห่งหน่ึงของประเทศศรีลงักา โดยสร้างขึ้นเม่ือราว 2,000 ปีมาแลว้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 



จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีอยู่ติดชายฝ่ังทะเล และ
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นเมืองหลวงทางการค้าของ
ประเทศศรีลังกา  ในสมัยโบราณมีพวกพ่อค้าจาก
ต่างประเทศ เช่น อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาท่ีโคลมัโบ 
เพื่อมาท าธุรกิจคา้ขายกบัประเทศศรีลงักา สินคา้ซ่ึงเป็นท่ี
ตอ้งการมาก ไดแ้ก่ เคร่ืองเทศ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุด
อนัดบัหน่ึงของต่างประเทศ  

จากนั้น ให้ท่านเพลิดเพลิน น่ังรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ น าท่านต่อไปยงั ODEL SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย จากนั้น น าท่านสู่ วัดคงคาราม หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า ศรีชินรัตนา สร้างขึ้นในปี 
พ.ศ.2428 เป็นวดัท่ีสร้างโดยผสมผสานศิลปะ ระหว่าง ศรีลังกา อินเดีย ไทย จีน ให้ท่านสักการะขอพร
พระพุทธรูปองคใ์หญ่ภายในวดั  

 
เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ท่ีพกั  โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ณ เมืองโคลมัโบ มาตรฐานศรีลงักา 
 



วันท่ีส่ี โคลมัโบ ● ดอนเมือง กรุงเทพฯ    (เช้า/-/-)   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควร  เดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เมืองโคลมัโบ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  โดยเท่ียวบินท่ี SL231   

(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ
เหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอืน่ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด** 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทัวร์ ศรีลงักา 4 วนั 3 คนื บิน SL 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

จ านวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

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 วันเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพิม่พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลอืช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
กรณียกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 30 - 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอืน่ ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืน่ท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง
หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ี
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศศรีลงักา 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีท่ีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน 
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  
➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่
จ่าย 



➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 
ฉบับ 

 

 

**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศศรีลงักา 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี



ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของ
สถานท่ีต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าศรีลงักาออนไลน์ ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 

ข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าศรีลงักาออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

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

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION :                             _____________________________________________________________________________________            ___  

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____              หมู่ท่ี                      ตรอก/ซอย___________   ____หมู่บา้น___________  ___     ต าบล/แขวง___________                   _     _  

อ าเภอ/เขต                                  จงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย ์                           เบอร์มือถือ ___                     อีเมลล ์                              ___       _ 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ____             หมู่ท่ี            ตรอก/ซอย___________   ____หมู่บา้น___________  ___     ต าบล/แขวง__                          __                                                      

อ าเภอ/เขต                                  จงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย ์                           เบอร์มือถือ ___                     อีเมลล ์                                     ____ 

ประวัติครอบครัว (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 



ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

____                                          ____________________________________________   _____________________________________________ 

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:          ____________                                        ________________________                                                                         __ 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         ___________________________________________________  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX: _______________________________________________________________________                                                                                                                                             

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ท่ี                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____                                   

*โปรดระบุรายช่ือประเทศท่ีท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**ส าคัญมาก) 

________________________________________________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________________________________________                                

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศศรีลังกาหรือไม่                              ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า_______________________________________                                                                                                                                  

วันที่ออกวีซ่า____________________สถานที่ออกวีซ่า________________________________ ประเภทวีซ่าท่ีได้รับ____________________  

 

ข้อมูลของบริษัทท่ีเชิญในศรีลังกา (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :                                ___                                         ___________________________________________________ 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ท่ี                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX: _________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล/์E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________       

 

ข้อมูลท่ีพกัท่ีศรีลังกา / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME:________________________________________________________________________________________________  

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ท่ี                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX: _________________________________________________________             ______________ 

อีเมลล/์E-MAIL : _________________________________________________________________________________________________________       



ช่ือ/นามสกุล ผูติ้ดต่อท่ีไทย (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________________  

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ท่ี                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER : _________________________________________________________             ____                      __________ 


