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วดัอลูวูาต ู| วดัน า้พศุกัดิส์ทิธ์ิ | Heaven Gate 
วดัอรูนัดาน ูบราตนั | บาหลีสวิงค ์| วดัทานาตล์อต 

 
   

 

 

 

แนะน ำรำคำเพยีง 24,900.- 

 

 

อินโดนีเซยี BALI JOURNEY 4 วัน 3 คืน 

เดนิทำง กุมภำพนัธ ์– มิถุนำยน 2563  
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วันที ่1 กรุงเทพฯ - บำหล ี– วัดอูลูวำตู  

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอินกรุป๊ของสายการบิน การบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

08.50 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเดนพารซ์า่ร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431  
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  
*** คณะออกเดินทำงตั้งแต่วันที่ 03 เม.ย. 63 ออกเดินทำงเวลำ 09.35 น. และเดินทำงถงึเวลำ 14.55 น.*** 

14.15 น. เดินทางถึงสนำมบินงูระหไ์ร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดนพำรซ์่ำร ์(Denpasar) หรือ เกำะบำหลี 

(Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าท่านชม วัดอูลูวำตู ( Uluwatu Temple) วดัที่ตัง้อยู่บนหนา้ผาริมทะเลที่สงูเกือบ 70 เมตร 
ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหลี เป็นวดัส าคญั 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 11 มีการ
บูรณะในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 19 และไดร้บัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดี ภายในวดัแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเช่ือ คือ สวรรค ์
มนษุย ์และ ภตูผีปีศาจ ประตวูดัแกะสลกัหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยูส่องขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตถูดัไปมีรูปสลกัเป็นหนา้กาก 
ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ิทกัษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตปูระดบัดว้ยรูปสลกัพระพิฆเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดียซ์ึ่งถือเป็น
บรเิวณที่มีความส าคญัที่สดุนัน้ จะอนญุาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินดทูี่จะสวดบชูาเทพแหง่ทอ้งทะเล  โปรดระวงั แวน่ตา, หมวก 
หรอืเครือ่งประดบั ตา่งๆ เนื่องจากมีฝงูลงิจ านวนมากที่อาศยัอยูใ่นวดัแหง่นี ้วดันีจ้ดัไดว้า่เป็นจดุที่สวยงามแหง่หนึง่ โดยเฉพาะ
ในเวลาที่พระอาทิตยก์ าลงัลบัขอบฟ้า น าท่านชมระบ ำไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบชูาเทพเจา้ที่มีช่ือเสียงของชาว
บาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างหนมุานและทศกณัฑโ์ดยมีหมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสียงเป็นจังหวะ
ประสาน  
 
 
 
 
 
 

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ - บาหล ี– วดัอลูวูาต ู
วนัท่ี 2   วดัน า้พศุกัดิส์ทิธ์ิ เตียตา้ เอ็มพลู – ตลาดปราบเซียน - หมูบ่า้นคินตามณี – วดัเลมปยูางค ์- Heaven Gate 
วนัท่ี 3   บาหลสีวิงค ์– กาแฟขีช้ะมด - วดัอรูนัดาน ูบราตนั – วดัทานาตล์อต 
วนัท่ี 4   วดัเบซากิห ์– บาหล ี- กรุงเทพฯ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ที่พัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรอืเทียบเทา่,เกาะบาหล ี 

วันที ่2 
วัดน ำ้พุศักดิสิ์ทธิ ์เตยีต้ำ เอ็มพลู – ตลำดปรำบเซียน - หมู่บ้ำนคินตำมณี 
– วัดเลมปูยำงค ์- Heaven Gate 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดเบซำกิห ์(Besakih Temple) ซึง่ถือวา่เป็นวดัส าคยัที่สดุ เป็นวดัคูบ่า้นคูเ่มืองบาหลี มีขนาดใหญ่

ใหญ่ที่สุด และศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดเหนือวัดต่างๆ เนื่องจากเป็นสถานที่สวดบูชาที่ใหญ่และส าคัญที่สุดของบาหลี   เป็นวัดที่
ประกอบดว้ยวดัใหญ่นอ้ยรวมอยูด่ว้ยกนัถึง 23 วดั โดยวดัที่มีความส าคญัที่สดุ คือ ปุรำเปนำทำรัน อำกุง (Pura Penataraa 

Aguan) ซึ่งตัง้อยู่ตรงกลาง ในทกุๆวนัจะมีชาวบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา และมีการแต่งกายแบบพืน้เมืองทัง้
ชายและหญิงแบบดัง้เดิมดว้ย รวมทัง้การเดินแบกทนูของบชูาอยูบ่นศีรษะ  
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จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้ำนคินตำมณี (Kintamani Village) ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1,717 เมตร และถกูปกคลมุ
ไปดว้ยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยหมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิวภูเขำไฟบำรต์ูห ์(Mount Batur Volcano) และ 
ทะเลสำบบำรต์ูห ์(Batur Lake) ที่สวยงามที่สดุ 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย  ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนภ์ูเขำไฟบำรต์ูห ์เป็นภเูขาไฟที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตที่ผ่านมา ภเูขาไฟเคยเกิด

การระเบิด ปัจจุบนัภูเขาไฟบารต์ูห ์เป็นจุดดึงดดูใจใหน้กัท่องเที่ยวอย่างมาก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดเลมปูยำงค ์(Pura Lempuyang Temple) วดัเก่าแก่ที่สะทอ้นศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลตีาม
คติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่แบ่งพืน้ที่ของวดัเป็น 3 ส่วนเหมือนกับร่างกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และ
ปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นที่ประทบัขององคพ์ระศิวะ หนึ่งในเทพเจา้สงูสดุ 3 พระองค ์(ตรีมรูติ) ของศาสนาพราหมณ-์
ฮินด ูใหท้า่นอิสระถ่ายภาพกบัประตูหินขนำดใหญ่ “Heaven Gate” หรือประตูสวรรค ์ที่มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึง่
ในภเูขาที่ยงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรอืเทียบเทา่,เมืองอบุดุ 

วันที ่3 บำหลีสวงิค ์– กำแฟขีช้ะมด - วัดอูรันดำนู บรำตัน – วัดทำนำตล์อต 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านสู ่บำหลี สวิงค ์(Bali Swing Family) สนกุสนานกบัการนั่งชิงชา้ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม (รายการนี ้ไม่รวมคา่
นั่งชิงชา้ ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรงันกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหวา่งนัน้ใหท้า่นได้
ชมการท ากำแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ที่มีช่ือเสยีงของบาหล ี 
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบบรำตัน (Bratan Lake)  เพื่อน าท่านชม วัดอูลันดำนู บรำตัน ( Pura Ulun Danu 

Bratan ) เป็นวดัที่ส  าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงั
เป็นภเูขาที่สวยงามบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใชท้ าพิธีกรรมทางศาสนา
พทุธและฮินด ูและสรา้งไวเ้พื่ออทุิศแด่ เทวี ดาน ูเทพแหง่สายน า้ทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวดัแหง่นีจ้ะมีศาลาซึ่ง
มีหลงัคาทรงสงู หรอื เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณท์ี่ใชต้ีพิมพรู์ปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ 50,000 
รูเป๊ียะหข์องอินโดนีเซีย จากนัน้น าท่านสู่ร้ำนกฤษณำ รา้นขายของฝากช่ือดงัที่ไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะ
บาหลแีหง่นี ้อาทิ เช่น ขนมพืน้เมือง, เสือ้ผา้บาติก, งานแกะสลกัไม ้และ เครือ่งประดบัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดทำนำหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้บัฉายาว่า "วดัที่มีทิวทศันส์วยงามที่สดุของบาหลี" ค าวา่ 
ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเช่ือวา่วดัแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดั
ที่ตัง้อยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดู
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เหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดินเทา้ขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิรารธ์า  ใน
สมยัศตวรรษที่ 11 เพื่ออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์
ใกลล้าลบัขอบฟา้ที่แสนงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรอืเทียบเทา่,เมืองอบุดุ 

วันที ่4 วัดเบซำกิห ์– บำหล ี- กรุงเทพฯ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 น าทา่นชมวัดน ้ำพุศักดิส์ิทธ์ิ เตียต้ำ เอ็มพูล  (Tirta Empul) หรอื วัดตัมปะซีริง (Tampak Siring) เป็นศาสนสถานท่ีเก่าแก่
มีอายมุากกวา่พนัปี สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่10-14 สมยัรำชวงศว์ำรม์ำเดวำ  (Warmadewa Dynasty) โดยในสมยัโบราณ
ใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษัตริยเ์ท่านัน้  เมื่อเขา้มาภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ เช่ือกนั
วา่พระอินทรท์รงสรา้งขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พิภพเพื่อสรา้งบอ่น า้อมฤตชบุชีวิตนกัรบของพระองค์ ชาวบาหลเีช่ือวา่ถา้ไดม้าอาบน า้ 
จะเป็นสริมิงคลและขบัไลส่ิง่เลวรา้ย และรกัษาโรคตา่งๆ ในทกุๆ ปี จะผูค้นนิยมเดินทางมาเพื่อช าระรา่งกายใหบ้รสิทุธ์ิ ที่น  า้พุ
แหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก  
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่ สนำมบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 

16.10 น. 
น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เที่ยวบินที่ TG432 

*** คณะออกเดนิทำงตั้งแต่วนัที่ 03 เม.ย. 63 ออกเดนิทำงเวลำ 16.55 น. และเดนิทำงถงึเวลำ 20.05 น.*** 
19.25 น. เดินทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร : อินโดนีเซยี Bali Journey 4วัน 3คืน โดยสำยกำรบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 06 – 09 ก.พ. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 05 – 08 มี.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 03 – 06 เม.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,025.- 3,900.- 
วนัท่ี 10 – 13 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 13,895.- 3,900.- 
วนัท่ี 13 – 16 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 13,895.- 3,900.- 
วนัท่ี 01 – 04 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 06 – 09 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 23 – 26 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 04 – 07 มิ.ย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 25 – 28 มิ.ย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 

 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บำท/ทำ่น/ทริป 
 

อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทำงไทยเทำ่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป  
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
2. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
4. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

หมำยเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ  าเป็น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 


