
 
 
 
 
 

 รายการท่องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ก ำหนดออกเดินทำง 

กนัยายน 2559 13-17 / 21-25 / 29 กันยำยน – 3 ตุลำคม 

ตุลาคม 2559 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 
 

วนัแรก (1)   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยำ – วดัถ ำ้ดัมบูลลำ 

06.30 น. ตอ้นรับท่านผูม้ีเกียรติท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำ 8 - 9 โรว์ S 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินศรีลังกันแอร์ไลน์  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ  คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
เอกสารและสมัภาระของท่านก่อนข้ึนเคร่ือง  

09.10 น. โดยสายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL403 (บริการอาหารเชา้และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
     ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 20 นาที 
      เวลาท่ีศรีลงักา ชา้กว่า เมืองไทย 1.30 ชัว่โมง 
11.00 น. ถึงสนำมบินนำนำชำตบิันดำรำนำยเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกำ (Sri Lanka) หรือช่ือทางการว่า 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกลช้ายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใตข้องอนุทวีปอินเดีย ช่ือในอดีตไดแ้ก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซ่ึงเป็นช่ือท่ีใช้ใน
สมยัอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นช่ือท่ียงัคงใชใ้นบางโอกาส ปัจจุบนัคือ ศรีลงักำ เป็นประเทศท่ีมี
ความเจริญทางดา้นศาสนาวฒันธรรม และมีความเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทยมาชา้นาน ดงันั้นเราจึงสามารถ
พบเห็นศิลปะทางโบราณสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนามากมาย หลงัผา่นขั้นตอนสนามบินและศุลกากร
แลว้ น าท่านเดินทางไปท่ีภตัตาคาร 

 



ROONGSARP TRAVEL SERVICE CO., LTD.  TEL: 02 2240039 / FAX: 02 2248057   PAGE 2 
 

 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่วดัถ ้ำดัมบูลลำ (Dambulla Cave Temple)  ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.

2534 ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต  ภายในถ ้าดมับูลลา ท่ีสร้างโดยพระเจา้วาลากมับา (วฏัฏะคามินี
อภยั) พระองค์ทรงเคยพ านกัในถ ้าท่ีดมับูลลา ช่วงท่ีพระองค์เสด็จพลดัถ่ินจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็น
การตั้งหลกัก่อนท่ีจะรวบรวมไพร่พลกลบัไปรบกนัอีกคร้ังหน่ึง 
ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับข้ึนครองราชย ์
พระองค์ไดท้รงสร้างวิหารศิลาภายในถ ้า ท่ีดมับูลลาน้ี ภายในมีถ  ้า
ทั้งหมด 5 ถ ้าดว้ยกนั แต่ละถ ้ามีขนาดใหญ่เลก็แตกต่างกนัออกไป มี
ภาพวาดพระพุทธรูปท่ีมีสีสันงดงาม ชมพระเจดียพ์ระพุทธรูป

แกะสลกัหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทัว่ไปภายในถ ้าท่ี
ประกอบด้วยห้องหลายห้อง   ท่ีส าคัญคือภายในถ ้ าแรก เป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน
ยาวถึง 49 เมตร  ถึงแมว้่าถ  ้าจะมีขนาดเลก็เม่ือเทียบกบัถ  ้าอ่ืนๆ แต่ก็
ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนไดอ้ยา่งสบายๆ ดูแลว้ช่างสวยงามยิง่นัก 
ถดัไปคือถ ้าท่ี 2 เป็นถ ้าท่ีมีขนาดใหญ่ ภายในดูสวยงามแปลกตา
มากด้วยองค์เจดียท่ี์สูงจากพ้ืนถึงเพดานถ ้ า นอกจากนั้ นก็มีพระ
พุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทั้งองคใ์หญ่องคเ์ล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยูร่อบๆ ถ  ้า และรูป
ป้ันกษตัริยสิ์งหล เดินถดัไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกบัถ  ้าท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ตามล าดบั ซ่ึงแต่ละถ ้า
มีพระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมากกว่าร้อยองค์ และท่ีเสริมให้ถ  ้าทั้ง 5 มีความวิจิตร
สวยงามนั้นก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัและเพดานจนแทบจะเต็มพ้ืนท่ีอายรุาว 800 ปีมาแลว้ โดย
ภาพเขียนสีเหล่าน้ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธเจา้ พระพุทธศาสนา พระพุทธประวติั เหล่ามวลเทวดา
ประจ าแควน้ รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลายดอกบวั ดอกพิกุล ลงสีสนัสวยงามน่าอศัจรรยย์ิ่งนัก 
แลว้เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Fresco Water Villa, Sigiriya (4 ดาว) หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที่สอง (2)   สิกริิยำ – ภูเขำสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี ้– โชว์ระบ ำพ้ืนเมือง 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  สิกิริยำ (Sigiriya) หรือ  ภู เขำสิงห์โต  (Lion 

Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษตัริยก์สัสปะสมยัศตวรรษท่ี 5 หรือ
เมื่อ 1,500 ปี มาแลว้ ซ่ึงอาจจะนับเป็นส่ิงมหัศจรรยท่ี์สุดของศรี
ลงักา เน่ืองจากเคยมีสิงโตตวัใหญ่ ยนือยูบ่ริเวณปากทางเขา้ ภายใน
คูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายกัษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาท่ี
เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ท่ีไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลกัษณะ
ของมนั เหมือนก้อนหินยกัษ์วางอยู่บนท่ีราบ สามารถมองเห็นได้
ไกลจากรอบๆ ด้าน  มีความสูงจากพ้ืน 370 เมตร และด้านบนมี
ลกัษณะแบน ดูรวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยกัษ์ บนยอดศิลา
ยงัคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ในอดีต สวน ดอกไมพ้ร้อมสระว่ายน ้ า มีถ  ้าท่ีผนังถ  ้าท่ี
ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปดว้ยภาพวาดเก่าแก่ท่ีสุด ท่ียงัอยูใ่นสภาพดีเพราะเป็นภาพเขียนแบบ  

 

สิกิริยา 
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fresco หรือปูนเปียก ท่ีวาดลงบนปูนท่ีฉาบผนังถ  ้าให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลน้ี เป็น
ภาพนางอปัสรขนาดเท่าตวัคนซ่ึงมีสีสันสดใสละเอียดอ่อน หลงัจากนั้นเดินทางท่ีสวนสมุนไพร ท่ีเมือง
มาตาเล 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสวนสมุนไพรท่ีข้ึนช่ือของศรีลงักา ชมสมุนไพรพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู 

โกโก ้วานิลลา ไมจ้นัทน์ ลูกจนัทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลงักำและเลือกซ้ือยำอำยุรเวทท่ี
มีสูตรมานับพนัปี เช่น ยาลดความอว้น ยาก าจดัขนส่วนเกิน ยาทาแกป้วดเม่ือย น ้ ามนัจนัทน์ ชาสมุนไพร 
ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั แลว้น าท่านเดินทางไปเมืองแคนดี ้(Kandy) นครศกัด์ิสิทธ์ิและเมืองมรดกโลกท่ีตั้งอยู่
ในหุบเขาท่ีระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล มีประชากรเป็นอนัดับสองรองจากโคลอมโบ 
จากนั้นน าท่านชมโชว์ระบ ำพ้ืนเมืองศรีลงักำ ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการระบ าพ้ืนเมืองชุดต่างๆ โดยเฉพาะกำร
แสดงชุดลุยไฟ หลงัจากโชวจ์บ น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  พกัท่ี Oak-Ray Regency Hotel, Kandy (4 ดาว) หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที่สำม (3)  แคนดี ้– วดัพระเขีย้วแก้ว – กอลล์ – วดัพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลก – ฮิกกำดูว่ำ 

05.00 น. น าท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณำแต่งกำยชุดขำวสุภำพ กราบนมสัการพระ
บรมสารีริกธาตุพระทนัตธาตุเข้ียวแกว้ (Sacred Tooth Relic Temple) อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก  7 ชั้น เป็น
ทองค าทุก โดยปกติแลว้ผูท่ี้มาบูชาพระเข้ียวแกว้จะถวายดอกไมแ้ละบูชาอยู่
เพียงชั้นนอกเท่านั้น  

08.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของศรีลงักา  เป็น

เมืองท่ีชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลงักาคร้ังแรก 
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางต่อ เมื่อถึงเมืองกอลลแ์ลว้ น าท่านเดินทางสู่วัดพระศรี ปรมนัน

ทะรำชวรมหำวหิำร ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเลา้เจา้อยูห่ัวเคยเสด็จ 
ในคร้ังนั้นพระองค์ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไวเ้ป็นท่ีระลึก น า
ท่านชม เขตมรดกโลกเมืองเก่ำของเมืองกอลล์  ท่ีมีบ้านเรือนแบบ
ตะวนัตกโบราณ  ชม The Dutch Fort หอนำฬิกำ ประภำคำรโบรำณ 
ป้อมปืนใหญ่  ซ่ึงถูกสร้างโดยชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษท่ี 17 และปัจจุบันหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและ
ซ่อมแซมใหดู้ใหม่และทนัสมยัข้ึน แลว้เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   พกัท่ี Citrus Hotel, Hikkaduwa (4 ดาว) หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี (4)   ฮิกกำดูว่ำ – โคลอมโบ – วดัคงคำรำม – วดักลัยำณ ี– ช้อปป้ิง – สนำมบนิโคลมัโบ 

08.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้ ใหท่้านไดช้มทะเล เดินชำยหำด หรือพกัผ่อน ว่ำยน ำ้ ตามอธัยาศยั  
10.00 น. เช็คเอา้ท์แลว้  น าท่านเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ (Colombo) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงท่ีมี

การพฒันาอย่างกา้วกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหง่านข้ึนทดัเทียมกบัส่ิงก่อสร้างทางวฒันธรรม ผสมผสาน
ดว้ยความสวยงามของธรรมชาติท่ียงัคงความสมบูรณ์ 
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12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่  วดัคงคำรำม (Gangaramaya Temple) ซ่ึงเป็นวดัของนิกายสยามวงศ ์เป็นสถานท่ีตั้งโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกของประเทศศรีลงักา มีพระประทานองคใ์หญ่ปางมารวิชยั ศิลปะแบบ 
 

 ลงักาสวยงามมาก ดา้นหลงัของวดัจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถว้น 
และมีคนไทยไม่น้อยท่ีนิยมน ามาถวายเป็นพุทธบูชาให้กบัวดัแห่งน้ี หลงัจากนั้น เดินทางต่อสู่วัดกัลยำณี
รำชมหำวหิำร (Kelaniya Temple) ซ่ึงชาวศรีลงักาเช่ือว่าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแลว้ พระพุทธเจา้ทรงไดเ้คย
เสด็จมาประทบันัง่บนรัตนบลัลงักท์องค า ณ วดัแห่งน้ี และพระองคท์รงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นคร้ังแรก
ยงัสถานท่ีน้ี ท่ีน่ีมีตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีได้ปลูกจากก่ิงตอนของตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมือง
อนุราชปุระ แลว้ไปชอ้ปป้ิงท่ีร้ำน Noritake ซ่ึงเป็นร้านขายเคร่ืองถว้ยกระเบ้ือง อนัเล่ืองช่ือ จากนั้นน า
ท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี ห้ำงโอเดลช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ศูนยร์วมแฟชั่นชั้นน าของศรีลงักา แหล่งช้อปป้ิงสินค้า
ทนัสมยัช่ือดงัของโคลอมโบ  

19.30 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
ค ่า น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที่ห้ำ (5)     โคลอมโบ – กรุงเทพฯ   

01.15 น. โดยสายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี UL402 น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
    ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที 
     เวลาท่ีเมืองไทย เร็วกว่า ศรีลงักา 1.30 ชัว่โมง 
06.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเขา้ชั้น 2) โดยสวสัดิภาพ 
 

            
 

ระเบียบกำรและเง่ือนไข 
ค่ำใช้จ่ำยทัวร์   
วนัเดนิทำง  พเิศษ หำกเดินทำง 13-17 ก.ย. / 21-25 ก.ย. 2559 จะมส่ีวนลดคนละ 1,200 บำท 

22-26 ก.ย. / 29 ก.ย.- 3 ต.ค./ 6-10 ต.ค. / 13-17 ต.ค. / 20-24 ต.ค. / 27-31 ต.ค. 2559 
    ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ  (บำท) คณะ 10 ท่ำนขึน้ไป 

ผูใ้หญ่ / เด็ก พกัคู่  25,999 

เด็กอายตุ  ่ากว่า12 ปี พกัเตียงเสริม 19,999 

เด็กอายตุ  ่ากว่า12 ปี ไม่มีเตียง 18,999 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม     5,000 
 

หมำยเหตุ  : รายการน้ีไมแ่จกกระเป๋า 
รำคำนีร้วม 1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นธรรมดา โดยสายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ (UL) 

2. ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว) ในโรงแรมท่ีระบุในรายการ หรือ    
    โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. อาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
  4. ค่าทศันาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม 
   5. ค่าผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
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6. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศศรีลงักาท่านละ USD35  
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  
    เง่ือนไขตามกรมธรรม ์ 

รำคำนีไ้ม่รวม 1. ค่าหนงัสือเดินทาง หรือ ต่ออายหุนงัสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 

 3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, ค่าซกัรีด 
 4. ค่าอาหาร – เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั 

5. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 30 กก.) 
 6. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรือชุดกีฬาทุกประเภท 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ และผูช่้วยคนขบั  
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

เง่ือนไข 
1.  เวลาสมคัรช าระทั้งหมดหรือช าระคร้ังแรก 10,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
2.  ระหว่างการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดรั้บประทานอาหารและไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ 

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนท่ีขาดไปได ้
3. กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกนอกประเทศ หรือทางต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ขา้ประเทศ หรือไม่

ปรากฏตวัวนัเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน 
4.  รายการท่องเท่ียวและการเดินทางทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
5.  การยกเลิก 
           5.1 ยกเลิก 45 วนัข้ึนไป ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระท่านละ   5,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30 วนัข้ึนไป ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระท่านละ 10,000 บาท 
            5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร์ 

ค ำแนะน ำ 
1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศไดไ้ม่เกิน 50,000 บาท 
2.  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบินใบเดียวขนาดไม่เกิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพื่อความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่น าของมีค่าติดตวัในการเดินทาง 
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ำมพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเลบ็ หรือของท่ีมีลกัษณะ

เหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปืนเดก็เล่น หรือวตัถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไมขี้ดไฟ น ้ ามนั สเปรย ์หรือของเหลว อาทิ เหลา้ 
แชมพู โลชัน่ หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง ข้ึนเคร่ือง 

ควำมรับผดิชอบ 
       ทางบริษทัฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืน ๆ   พร้อมทั้งโรงแรม บริษทัจดัน าเท่ียวตลอดจน
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว  จะไม่รับผดิชอบใดๆ  ต่อการไดรั้บบาดเจ็บ สูญหาย    เสียหาย
หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากความล่าชา้การยกเลิกเท่ียวบิน อุบติัเหตุ ภยัทางธรรมชาติ เหตุสุดวิสยั การ
ปฏิบติัตามค าสัง่เจา้พนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 

           


