
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ | วดัพราหม์นนัต ์| หมู่บา้นคินตามณี 
วดัทานาหล์อต | วดัอรูนัดานบูราตนั   

   
 

 
   

 

 

 

 

อนิโดนีเซยี Discovery บาหล ีบุโรพุทโธ 4วัน 3คนื 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 29,900.- 

เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 

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

วนัท่ี 2   ศนูยผ์า้บาติก – ศนูยเ์ครื่องเงิน - หมู่บา้นคินตามณี - วดัทานาหล็์อต 
วนัท่ี 3   บาหลี - ยอรค์จารก์าตา้ (บินภายใน) – มหาเจดียบ์โุรพทุโธ – วดัปะวน  - วดัเมนดทุ – วดัพราหม์นนัต ์- บาหลี (บินภายใน) 

วนัท่ี 4   วดัอลูนัดาน ูบราตนั -  ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ 
 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู  - ระบ าไฟ – หาดจมิบารัน 

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

(Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple) วดัที่ตัง้อยู่บนหนา้ผาริมทะเลที่สงูเกือบ 70 เมตร 
ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหลี เป็นวดัส าคญั 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 11 มีการ
บูรณะในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่  19 และไดร้บัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค ์
มนษุย ์และ ภตูผีปีศาจ ประตวูดัแกะสลกัหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตถูดัไปมีรูปสลกัเป็นหนา้กาก 
ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ิทักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตูประดับดว้ยรูปสลักพระพิฆเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดียซ์ึ่งถือเป็น
บรเิวณที่มีความส าคญัที่สดุนัน้ จะอนญุาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินดทูี่จะสวดบชูาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวงั แว่นตา, หมวก 
หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี ้  วัดนี ้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง 
โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์ก าลังลับขอบฟ้า  น าท่านชมระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบูชาเทพเจ้าที่มี
ชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมีหมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและส่ง
เสียงเป็นจงัหวะประสาน หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่หาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านไดล้ิม้ลองเมนู ซีฟู๊ด ริมชายหาดจิมบารัน 
ทีพ่ัก โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทยีบเทา่,เกาะบาหลี  

วันที2่ ศูนยผ์้าบาตกิ – ศูนยเ์คร่ืองเงนิ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาหล์็อต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 น าท่านชม ศูนยผ้์าบาติก (Bali Batik) ชมกระบวนการผลิตผา้บาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสนัความแตกต่างจากผา้
บาติกทั่วไป ศูนยเ์คร่ืองเงิน ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการท าเครื่องเงิน และเครื่องประดบัของใชต้่างๆ ที่มีการออกแบบไวอ้ย่าง
สวยงามเป็นสินคา้ส่งออกที่มชีื่อเสียงของบาหลี จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani Village) ตัง้อยู่



 
บนระดับความสูง 1,717 เมตร และถูกปกคลมุไปดว้ยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยหมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิว
ภูเขาไฟบารต์ูห ์(Mount Batur Volcano) และ ทะเลสาบบารต์ูห ์(Batur Lake) ที่สวยงามที่สดุ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนภู์เขาไฟบารต์ูห ์เป็นภเูขาไฟที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตที่ผ่านมา ภเูขาไฟเคยเกิด

การระเบิด ปัจจุบันภูเขาไฟบารต์ูห์ เป็นจุดดึงดูดใจใหน้ักท่องเที่ยวอย่างมาก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้บัฉายาว่า "วดัที่มีทิวทศันส์วยงามที่สดุของบาหลี" ค าว่า 
ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดั
ที่ตัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดู
เหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดินเทา้ขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดันีส้รา้งขึน้โดยนกับวชฮินดชูื่อ ดงั ฮยงั นิรารธ์า  ใน
สมยัศตวรรษที่ 11 เพื่ออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์
ใกลล้าลบัขอบฟ้าที่แสนงดงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทยีบเทา่,เกาะบาหลี 

วันที่ 3 
บาหลี - ยอรค์จารก์าต้า (บินภายใน) – มหาเจดยีบ์ุโรพุทโธ – วัดปะวน  - 
วัดเมนดุท – วัดพราหม์นันต ์- บาหล ี(บนิภายใน) 

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

 น าท่านเดินทางสู่ บุโรพุทโธ (Borobudur) ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สดุในโลก มีพืน้ที่โดยรวมประมาณ 55,000 
ตารางเมตร เป็นส่ิงก่อสรา้งที่สดุมหศัจรรยจ์ากหินภูเขาไฟ สนันิษฐานว่าสรา้งราวคริสตศ์ตวรรษที่  7-9 หรือพุทธศกัราช  เป็น
สถูปแบบมหายาน สรา้งขึน้จากหิน ภูเขาไฟ ส่วนของฐานกลม มีเจดีย์ทรงระฆังคว ่า 72 องค์ แต่ละองค์ประดิษฐาน 



 
พระพทุธรูปไวภ้ายใน ตัง้เรียงรายโอบลอ้มมหาเจดีย ์องคใ์หญ่ องคป์ระกอบส าคญัของบโุรพุทโธคือพระพทุธรูป ทัง้หมด 504 
องค ์แบ่งเป็นพระพทุธรูปในเจดียร์ายชัน้ และงานประติมากรรม นูนต ่าแกะสลกัเรื่องราวประดบัอยู่ตลอด ผนงัระเบียง ว่ากัน
แลว้นอกเหนือจากสงัเวชนียสถานทัง้ 4 แห่งในประเทศอินเดียที่เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธ
เจา้แลว้ บุโรพุทโธ ถือเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิอีกแห่งท่ีพุทธศาสนิกชน ควรไดม้ีโอกาสเดินทางไปเยือนแมเ้พียงสกัครัง้ในชีวิต 
จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยเ์คร่ืองเงิน ชมการสาธิตการท าเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต จากนัน้น าท่านชมวัด
ปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัท่ีไดส้รา้งขึน้เป็นท่ีส าหรบัเก็บน า้ศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือช าระลา้งจิตใจก่อนเขา้ไปสู่มหาวิหารบุโร
พุทโธ จากนัน้น าท่านชมวัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวดัที่เก่าแก่ โดยสนันิษฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เล่ียกันกับบุโร
พทุโธ โดยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วดัแห่งนีต้ัง้อยู่ที่หมู่บา้น Mendut ห่างจากกลุ่มวดับุโรพุทโธ 
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอโุบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดีย ์ดา้นในมีพระประธาน 3 องค ์วดัแห่งนีถู้กคน้พบในปี 1836 อยู่ใน
สภาพซากปรกัหักพังจนกระทั่งไดร้บัการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมีพระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ในวัดนี ้ ซึ่งในระหว่างการ
บูรณะบุโรพุทโธ นกัโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบว่า วดัทัง้ 3 แห่งนี ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่เป็นเสน้ตรงเดียวกัน ท าใหน้ัก
โบราณคดีส่วนหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหนึ่งของบโุรพทุโธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นน าท่านชม วัดปรัมบานัน (Candi Prambanan) คือ เทวสถานในศาสนาฮินดูที่สมบูรณ์ที่สุดของอินโดนีเซีย และ

ใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สรา้งเสร็จราวปี 856 ไดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 1991 โดยเป็น
ส่ิงก่อสรา้งที่มีความส าคญัเคียงคู่กับพุทธสถานบุโรพุทโธ เป็นพระปรางค ์6 องค ์แบ่งเป็นหนา้ 3 หลงั 3 โดยปรางคด์า้นหลงั
เป็นตวัแทนของเทพเจา้ฮินดทูัง้สามองค ์(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) และปรางคด์า้นหนา้แทนสตัวพ์าหนะของเทพเจา้ทัง้
สาม องคป์ระธานหลงักลางที่ใหญ่ที่สดุ เด่นที่สดุ และสงูที่สดุ (ประมาณ 47 เมตร)  นอกจากนี ้ปรมับานนั ยงัมีเทวาลยัขนาด
เล็กรายรอบอีกรว่ม 250 หลงัเป็นองคป์ระกอบ รวมไปถึงรูปป้ันรูปสลกัอีกมากมาย  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
.......น. จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงบาหล ี โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่.... 
.......น. เดินทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี จากนัน้น าทา่นเขา้สู่ที่พกั 
ทีพ่ัก โรงแรม HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 

วันที่ 4 วัดอูลันดานู บราตัน -  ช้อปป้ิงร้านกฤษณา - บาหล ี– กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน (Bratan Lake)  เพื่อน าท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu 

Bratan ) เป็นวัดที่ส  าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตข์ลัง มีฉาก
หลงัเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลกว่า 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใชท้ าพิธีกรรมทาง
ศาสนาพุทธและฮินดู และสรา้งไวเ้พื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน า้ทอ้งทะเลสาบบราตัน ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนีจ้ะมี
ศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณท์ี่ใชต้ีพิมพรู์ปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ 
50,000 รูเป๊ียะหข์องอินโดนีเซีย จากนัน้น าท่านสู่ร้านกฤษณา รา้นขายของฝากชื่อดงัที่ไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิด
ของเกาะบาหลีแห่งนี ้อาทิ เช่น ขนมพืน้เมือง เสือ้ผา้บาติก งานแกะสลกัไม ้และ เครื่องประดบัสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 



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

20.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย 

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.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป  
2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน



 

ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ท่าน สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

 
 
 
 
 



 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่ เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  


