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อนิโดนีเซยี Discovery บาหล ีบุโรพุทโธ 4วัน 3คนื 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 29,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู  - ระบ าไฟ – หาดจมิบารัน 

06.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรบั 
08.50 น. ออกเดินทางสูเ่กาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินงรูะหไ์ร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดนพารซ์่าร ์(Denpasar) หรือ เกาะบาหลี 

(Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าท่านชม วัดอูลูวาตู ( 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 าลงัลบัขอบฟา้  น าท่านชมระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบชูาเทพเจา้ที่มีช่ือเสียงของชาว
บาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างหนมุานและทศกณัฑโ์ดยมีหมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสียงเป็นจังหวะ
ประสาน หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูห่าดจิมบารัน (Jimbaran Beach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ - บาหล ี- วดัอลูวูาต ู - ระบ าไฟ – หาดจิมบารนั 

วนัท่ี 2   ศนูยผ์า้บาติก – ศนูยเ์ครือ่งเงิน - หมูบ่า้นคินตามณี - วดัทานาหล์อ็ต 
วนัท่ี 3   บาหล ี- ยอรค์จารก์าตา้ (บินภายใน) – มหาเจดียบ์โุรพทุโธ – วดัปะวน  - วดัเมนดทุ – วดัพราหม์นนัต ์- บาหล ี(บินภายใน) 

วนัท่ี 4   วดัอลูนัดาน ูบราตนั -  ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรุงเทพฯ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ให้ท่านไดล้ิม้ลองเมนู ซีฟู๊ด ริมชายหาดจิมบารัน 
ที่พัก โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรอืเทยีบเทา่,เกาะบาหล ี 

วันที2่ ศูนยผ้์าบาตกิ – ศูนยเ์คร่ืองเงนิ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาหล์็อต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าทา่นชม ศูนยผ้์าบาติก (Bali Batik) ชมกระบวนการผลติผา้บาติกในรูปแบบตา่งๆ ซึง่มีลวดลายสสีนัความแตกตา่งจากผา้
บาติกทั่วไป ศูนยเ์คร่ืองเงิน ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการท าเครื่องเงิน และเครื่องประดบัของใชต้่างๆ ที่มีการออกแบบไวอ้ยา่ง
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกที่มีช่ือเสยีงของบาหลี จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani Village) ตัง้อยู่
บนระดบัความสงู 1,717 เมตร และถูกปกคลมุไปดว้ยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยหมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิว
ภเูขาไฟบารต์ูห ์(Mount Batur Volcano) และ ทะเลสาบบารต์ูห ์(Batur Lake) ที่สวยงามที่สดุ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนภ์ูเขาไฟบารต์ูห ์เป็นภเูขาไฟที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตที่ผ่านมา ภเูขาไฟเคยเกิด

การระเบิด ปัจจุบนัภูเขาไฟบารต์ูห ์เป็นจุดดึงดดูใจใหน้กัท่องเที่ยวอย่างมาก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้บัฉายาว่า "วดัที่มีทิวทศันส์วยงามที่สดุของบาหลี" ค าวา่ 
ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเช่ือวา่วดัแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดั
ที่ตัง้อยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดู
เหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดินเทา้ขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิรารธ์า  ใน
สมยัศตวรรษที่ 11 เพื่ออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์
ใกลล้าลบัขอบฟา้ที่แสนงดงาม  
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ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรอืเทยีบเทา่,เกาะบาหล ี

วันที ่3 
บาหล ี- ยอรค์จารก์าต้า (บนิภายใน) – มหาเจดยีบุ์โรพุทโธ – วัดปะวน  - 
วัดเมนดุท – วัดพราหม์นันต ์- บาหล ี(บนิภายใน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักหรือ Breakfast Box 
.......น. ออกเดินทางตอ่สู ่ยอรค์ยาการต์้า ( Yogyakarta) โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ .... 
.......น. ถึงสนามบินอาดิสุคิปโต (Adisutjipto International Airport) เมืองยอรค์ยาการต์้า  

 น าท่านเดินทางสู่ บุโรพุทโธ (Borobudur) ศาสนสถานของศาสนาพทุธที่ใหญ่ที่สดุในโลก มีพืน้ที่โดยรวมประมาณ 55,000 
ตารางเมตร เป็นสิ่งก่อสรา้งที่สดุมหศัจรรยจ์ากหินภเูขาไฟ สนันิษฐานว่าสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที่ 7-9 หรือพทุธศกัราช  เป็น
สถูปแบบมหายาน สรา้งขึน้จากหิน ภูเขาไฟ ส่วนของฐานกลม มีเจดีย์ทรงระฆังคว ่า 72 องค์ แต่ละองค์ประดิษฐาน 
พระพทุธรูปไวภ้ายใน ตัง้เรียงรายโอบลอ้มมหาเจดีย ์องคใ์หญ่ องคป์ระกอบส าคญัของบโุรพทุโธคือพระพทุธรูป ทัง้หมด 504 
องค ์แบ่งเป็นพระพทุธรูปในเจดียร์ายชัน้ และงานประติมากรรม นนูต ่าแกะสลกัเรื่องราวประดบัอยูต่ลอด ผนงัระเบียง ว่ากนั
แลว้นอกเหนือจากสงัเวชนียสถานทัง้ 4 แห่งในประเทศอินเดียที่เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจา้แลว้ บุโรพุทโธ ถือเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิอีกแห่งท่ีพุทธศาสนิกชน ควรไดม้ีโอกาสเดินทางไปเยือนแมเ้พียงสกัครัง้ในชีวิต 
จากนัน้น าทา่นสู ่ศูนยเ์คร่ืองเงนิ ชมการสาธิตการท าเครือ่งเงินอยา่งละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต จากนัน้น าทา่นชมวัดปะ
วน (Candi Pawon) หรอื เป็นวดัท่ีไดส้รา้งขึน้เป็นท่ีส  าหรบัเก็บน า้ศกัดิส์ทิธ์ิเพ่ือช าระลา้งจิตใจก่อนเขา้ไปสูม่หาวหิารบโุรพทุโธ 
จากนัน้น าท่านชมวัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวดัที่เก่าแก่ โดยสนันิษฐานว่าสรา้งในเวลาไลเ่ลี่ยกันกบับุโรพุทโธ 
โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนีต้ั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ 
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอโุบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดีย ์ดา้นในมีพระประธาน 3 องค ์วดัแหง่นีถ้กูคน้พบในปี 1836 อยูใ่น 
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สภาพซากปรกัหกัพงัจนกระทั่งไดร้บัการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบนัยงัมีพระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ในวดันี ้ ซึ่งในระหว่างการ
บรูณะบโุรพทุโธ นกัโบราณคดีก็พากนัประหลาดใจที่พบวา่ วดัทัง้ 3 แห่งนี ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่เป็นเสน้ตรงเดียวกัน ท าใหน้กั
โบราณคดีสว่นหนึง่เช่ือวา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คือ สว่นหนึง่ของบโุรพทุโธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  จากนัน้น าทา่นชม วัดปรัมบานัน (Candi Prambanan) คือ เทวสถานในศาสนาฮินดทูีส่มบรูณท์ี่สดุของอินโดนีเซีย และใหญ่

ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรา้งเสร็จราวปี 856 ไดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 1991 โดยเป็น
สิ่งก่อสรา้งที่มีความส าคญัเคียงคู่กบัพทุธสถานบโุรพทุโธ เป็นพระปรางค ์6 องค ์แบ่งเป็นหนา้ 3 หลงั 3 โดยปรางคด์า้นหลงั
เป็นตวัแทนของเทพเจา้ฮินดทูัง้สามองค ์(พระพรหม พระวิษณ ุพระศิวะ) และปรางคด์า้นหนา้แทนสตัวพ์าหนะของเทพเจา้ทัง้
สาม องคป์ระธานหลงักลางที่ใหญ่ที่สดุ เดน่ท่ีสดุ และสงูที่สดุ (ประมาณ 47 เมตร)  นอกจากนี ้ปรมับานนั ยงัมีเทวาลยัขนาด
เลก็รายรอบอีกรว่ม 250 หลงัเป็นองคป์ระกอบ รวมไปถึงรูปป้ันรูปสลกัอีกมากมาย  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
.......น. จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มอืงบาหล ี โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่.... 
.......น. เดินทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหล ีจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั 
ที่พัก โรงแรม HARRIS SUNSET HOTEL หรอืเทียบเทา่,เกาะบาหล ี

วันที ่4 วัดอูลันดานู บราตัน -  ช้อปป้ิงร้านกฤษณา - บาหล ี– กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน (Bratan Lake)  เพื่อน าท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( 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 าท่านสู่ร้านกฤษณา รา้นขายของฝากช่ือดงัที่ไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะ
บาหลแีหง่นี ้อาทิ เช่น ขนมพืน้เมือง เสือ้ผา้บาติก งานแกะสลกัไม ้และ เครือ่งประดบัสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 

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

20.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซยี Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 06 – 09 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 03 – 06 เม.ย. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 18,175.- 3,900.- 
วนัท่ี 10 – 13 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,045.- 3,900.- 
วนัท่ี 13 – 16 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,045.- 3,900.- 
วนัท่ี 01 – 04 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 06 – 09 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 23 – 26 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 04 – 07 มิ.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 25 – 28 มิ.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 

 
 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
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
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ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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   
 [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% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 2 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 

 

หมายเหตุ 
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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
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

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

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  


