
 

 

TÄYTTÖOHJE – SRI LANKAN MATKUSTUSVALTUUTUS 

Lomake löytyy osoitteesta: https://eta.gov.lk/etaslvisa/etaNavServ?payType=1  

1. Päästäksesi täyttämään lomaketta tulee hyväksyä lomakkeen täyttöehdot sekä Sri Lankan 
matkustusehdot, valitse kohta I Agree 

2. Valitse vasemman laidan valikosta: Tourist ETA – Apply for an Individual 
Lomake tulee täyttää kokonaan, tähdellä* merkityt kohdat ovat pakollisia. 

Applicant Information-Individual application – Tourist ETA: Hakijan tiedot 

• Surname/Family name: Sukunimi (Kuten passissa) 
• Other/Given names: Etunimet (Kuten passissa) 
• Title: Titteli (valitse pudotusvalikosta) 
• Date of birth: Syntymäaika 
• Gender: Sukupuoli (valitse pudotusvalikosta) 
• Nationality: Kansalaisuus (valitse pudotusvalikosta) 
• Country of birth: Synnyinmaa (valitse pudotusvalikosta) 
• Occupation: Ammatti (tieto ei ole pakollinen) 
• Passport number: Passin numero 
• Passport Issued date: Passin myöntämispäivämäärä 
• Passport expiry date: Passin viimeinen voimassaolo päivämäärä 

Travel Information- Matkustustiedot 

• Intended arrival date: Saapumispäivämäärä Sri Lankaan 
• Purpose of visit: Matkan tarkoitus (valitse pudotusvalikosta) 
• Port of departure: Lähtöpaikkakunta 
• Airline / Vessel: Lentoyhtiö 
• Flight / Vessel number: Lennon numero 

Contact details – Yhteystiedot 

• Address line 1: Katuosoite 
• Address line 2: Mahdollinen c/o osoite (Kenttä ei ole pakollinen) 
• City: Kaupunki 
• State: Valtio 
• Zip code: Postinumero 
• Coyntry: Maa (valitse pudotusvalikosta) 
• Address in Sri Lanka: Osoite Sri Lankassa (hotellin osoite) 
• Email Address: Sähköpostiosoite 
• Telephone number: Puhelinnumero 
• Mobile number: Kännykkä numero 
• Fax number: Faksi numero 
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Declaration – Muut tiedot 

• Do you have valid resident visa?  
Onko sinulla voimassa olevaa oleskelulupaa Sri Lankassa?  
Vastaa kyllä tai ei 

• Are you currently in Sri Lanka with a valid ETA or obtained an extension of visa? 
Oletko tällä hetkellä Sri Lankassa ja onko sinulla voimassa oleva ETA / matkustuslupa?  
Vastaa kyllä tai ei 

• Do you have multiple entry ETA to Sri Lanka? 
Onko sinulla moninkertainen matkustuslupa / ETA Sri Lankaan?  
Vastaa kyllä tai ei 

Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet/numerot kuvan alla olevaan kenttään. 

• I would like to confirm the above information is correct  
Vahvistan yllä olevat tiedot oikeiksi (ruksaa) 

 

Tarkista että syöttämäsi tiedot ovat oikein, ja klikkaa sen jälkeen Next ja pääset valitsemaan 
maksuvaihtoehdon. 

Tulosta lomake klikkaamalla: Click here to print this receipt. 

Vahvistus matkustusvahvistuksesta lähetetään sähköpostitse. 

 

Apollomatkojen asiakaspalvelu on avoinna ma–to klo 9–18 ja pe klo 9–17 

Puh. 09 6154 7400 (pvm/mpm) 
Sähköposti: apollo@apollomatkat.fi 


