
 

 

รหัสทัวร B2B1902388 

ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี เจอน่ี 4 วัน 3 คืน (TG)  
วัดอูลูวาตู | วัดทานาหลอต | วัดเลมปูยางค 

วัดเตียรตาอัมปล (วัดตัมปะซิริง) | บาหลีสวิงค | วัดอูรันดานูบราตัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-บาหลี-ผานชม อนุสาวรียมหาภารตะ-คูตา-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน 

06.30 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3 เคานเตอร D 
เช็คอินกรุปของสายการบิน การบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนาทัวร  ให
การตอนรับและอํานวยความสะดวก 

08.50 น. นําทานเดินทางสู เมืองเดนพารซาร หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน เที่ยวบินท่ี 
TG431 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร
ซารหรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแหงน้ีต้ังช่ือไวเพ่ือเปนเกียรติแก พัน
โท อี กุสตี งูระหไร ผูบัญชาการกองกําลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูรบท่ีมารกา
เมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช ระหวางการปฏิวัติอินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ 
สนามบินแหงน้ีต้ังอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลา
ทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว 
จากน้ันนําทานเดินทางสู คูตา อยูทางตอนใตของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เปนเมือง
ทองเที่ยวในบาหลีที่มีพ้ืนท่ีติดทะเล ซ่ึงเปนแหลงรวมวัฒนธรรม สถาปตยกรรมแบบ
บาหลีด้ังเดิม อีกท้ังยังมีชายหาดที่สวยงาม และแหลงทองเท่ียวยามค่ําคืน ที่ไดรับความ
นิยมสูงสุดในประเทศอินโดนีเซีย นําผานชม อนุสาวรียมหาภารตะ ซ่ึงเปนสัญลักษณ
ของเกาะบาหลี เลาเร่ืองราวเก่ียวกับการสูรบของเทพในตํานานมหากาพยมหาภารตะ 
เก่ียวกับความขัดแยงของพ่ีนองสองตระกูล ระหวางตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ 
จนบานปลายไปสูมหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแตละฝ�ายเขารวมรบดวยเปนจํานวน
มาก กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวางฝ�ายธรรมะ และฝ�ายอธรรม ความดี และความช่ัว 
ซ่ึงในที่สุดแลวฝ�ายปาณฑพก็เปนผูชนะในสงครามคร้ังน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอูลู
วาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ต้ังอยูบนหนาผาริมทะเลท่ีสูงเกือบ 70 เมตร 
ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหลี เปนวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหงท่ีอยูริมทะเล 
สรางข้ึนในคริสตศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 และไดรับการ
ดูแลรักษาเปนอยางดี ภายในวัดแบงเปน 3 สวนตามความเช่ือ คือ สวรรค มนุษย และ 
ภูตผีปศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเปนรูปปกครุฑต้ังอยูสองขาง เวนชวงตรงกลาง ประตู
ถัดไปมีรูปสลักเปนหนากาก ดูนาเกรงขามเปนผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู ขาง
ประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ช้ันสุดทายเปนเจดียซึ่งถือเปนบริเวณที่มี
ความสําคัญท่ีสุดน้ัน จะอนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล  



 

 

โปรดระวัง แวนตา, หมวก หรือเคร่ืองประดับ ตางๆ เน่ืองจากมีฝูงลิงจํานวนมากท่ี
อาศัยอยูในวัดแหงน้ี วัดน้ีจัดไดวาเปนจุดท่ีสวยงามแหงหน่ึง โดยเฉพาะในเวลาท่ีพระ
อาทิตยกําลังลับขอบฟ�า นําทานเดินทางสูหาด จิมบารัน  เปนหาดท่ีมีความยาวหลาย
กิโลเมตรและเปนท่ีต้ังของรานอาหารทะเล เรียงรายเปนระเบียบยาวนับรอยโตะ พรอม
บรรยากาศดินเนอรริมทะเลยามอาทิตยอัสดงที่แสนโรแมนติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ใหทานไดล้ิมลองเมนู ซีฟู�ดสไตลบาหลี 
ทามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติค ริมชายหาดจิมบารัน 

ท่ีพัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา,เกาะบาหลี  
วันที2่ วัดเตียรตาอัมปล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมูบานคินตามณี-วัดเลมปูยางค-

ปุระเบซากิห 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม วัดเตียรตาอัมปล (Tirta Empul Temple) วัดน้ําพุศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงคนไทย

มักจะเรียกกันวา วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหา
เสนาบดีผูย่ิงใหญของเบอดูลูใชเวทมนตแกะสลักอนุสรณสถานน้ีดวยเล็บมือของตน 
เปนอนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวาใชในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ (ซ่ึง
เช่ือกันวาทําใหราชวงศ หลังจากเสียชีวิตลงไดกลายเปนเทพเจา) ภายในวัดทานจะได
พบกับบอน้ําศักด์ิสิทธิ์ซึง่ปจจุบันน้ียังมีน้ําผุดข้ึนมาตลอดเวลาเช่ือกันวาพระอินทรทรง
สรางข้ึนตอนที่เจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหง
น้ีถูกสรางข้ึนราวศตวรรษที่ 10 บอน้ําพุศักด์ิสิทธิ์ใสสะอาดท่ีผุดข้ึนจากใตดิน เปนที่
เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือวาถาไดมาอาบน้ํา จะเปนสิริมงคลและขับ
ไลส่ิงเลวราย และรักษาโรคตางๆ ในทุกๆปจะผูคนนิยมเดินทางมาเพ่ือชําระรางกายให
บริสุทธ์ิ ที่น้ําพุแหงน้ีเปนจํานวนมาก จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งที่ ตลาดปราบเซียน 



 

 

ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเชนเส้ือผา,ของที่ระลึก,ผาพันคอ,ผา
โสรงพ้ืนเมือง,กระเป�า,ตุกตาไมแกะสลัก และสินคาพ้ืนเมืองอีกมากมาย จากน้ันนําทาน
เดินทางไปยัง หมูบานคินตามณี หมูบานแหงน้ีเปนจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และ
ทะเลสาบบารตูห ท่ีสวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศนของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหท่ีถูก
ปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ที่ต้ัง
อยูบนระดับความสูงกวา 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารตูห ท่ีเกิดข้ึนจากการยุบตัว
ของภูเขาไฟ ทามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผาน อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความ
ประทับใจ 

 ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ท่ีต้ังอยูบนระดับความสูงกวา 1,717 เมตร และ 
ทะเลสาบบารตูห ท่ีเกิดข้ึนจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ทามกลางสายหมอกท่ีลอยพัด
ผาน อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดเลมปู
ยางค (Pura Lempuyang Temple) วัดเกาแกที่สะทอนศิลปวัฒนธรรมของชาว
บาหลีตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ที่แบงพ้ืนที่ของวัดเปน 3 สวน
เหมือนกับรางกายมนุษย (สวนศีรษะ รางกาย และปลายเทา) โดยช้ันบนสุดจะเปนท่ี
ประทับขององคพระศิวะ หน่ึงในเทพเจาสูงสุด 3 พระองค (ตรีมูรติ) ของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ใหทานอิสระถายภาพกับประตูหินขนาดใหญ ท่ีมีฉากหลังเปนภูเขาไฟ
อากุง หน่ึงในภูเขาที่ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดเบซากิห 
(Besakih Temple) ซ่ึงถือวาเปนวัดคูบานคูเมืองท่ีใหญที่สุด และศักด์ิสิทธ์ิที่สุดใน
บาหลี วัดเบซารกิหแหงน้ีถือเปนมารดรแหงมวลวิหาร (Mother Temple) เน่ืองจาก
เปนสถานที่สวดบูชาที่ใหญและสําคัญท่ีสุดของบาหลี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเทา,เมืองอุบุด 

 



 

 

วันที่ 3 บาหลีสวิงค - กาแฟข้ีชะมด-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาตลอต-Kecak Dance 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

นําทานสู บาหลีสวิงค (Bali Swing Family) สนุกสนานกับการน่ังชิงชาทามกลาง
ธรรมชาติที่สวยงาม (รายการน้ี ไมรวมคาน่ังชิงชา ประมาณ 700 บาท) และ
เพลิดเพลินกับการถายภาพ กับรังนกขนาดใหญ ทามกลางธรรมชาติ ระหวางน้ันให
ทานไดชมการทํากาแฟข้ีชะมด (Coffee Plantation) ที่มีช่ือเสียงของบาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอูรันดานูบราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เปนวัดท่ี

สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมี
มนตขลัง มีฉากหลังเปนภูเขาท่ีสวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร 
สรางข้ึนในชวงศตวรรษที่ 17 เพ่ือใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรางไว
เพ่ืออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดนของวัดแหงน้ี
จะมีศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ช้ัน อีกทั้งยังเปน
สัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปم�ยะหของอินโดนีเซีย นํา
ทานเดินทางกลับ ระหวางทาง ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติท่ีสดช่ืน ชมวิวนา
ข้ันบันได   จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดทานาหลอต  ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศน
สวยงามที่สุดของบาหลี" คําวา ทานา แปลวาโลก คําวา ลอต แปลวาทะเลเช่ือวาวัดแหง
น้ีเปนสัญลักษณของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เปนวัดที่ต้ังอยูบน
ชายหาดริมทะเล มีลักษณะเปนแหลมย่ืนออกไปในทะเล  สรางอยูบนโขดหินลักษณะ
คลายเกาะ  เวลาน้ําข้ึนจะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล เวลาน้ําลดสามารถเดินขามไปยัง
ตัววัดได วัดน้ีสรางข้ึนโดยนักบวชฮินดูช่ือ ดัง ฮยัง นิรารธา  ในสมัยศตวรรษท่ี 11 เพ่ือ



 

 

อุทิศใหแกเทพเจาและปศาจแหงทองทะเล ใหทานเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝم�ง
ทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟ�าที่แสนงดงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานชม ระบําไฟ (Kacak Fire Dance) โชวระบําไฟบูชาเทพเจาที่มี
ช่ือเสียงของชาวบาหลี เปนการถายทอดเร่ืองราวการตอสูระหวางหนุมานและทศกัณฑ
โดยมีหมูคนรายลอมคอยรองและสงเสียงเปนจังหวะประสาน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเทา,เมืองอุบุด 
วันที่ 4 Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 
นําทานเดินทางสู Pandawa Beach ใหทานไดผอนคลายกับบรรยากาศริมทะเล 
อิสระถายภาพทะเลสีฟ�าคราม และภูเขาหินที่ถูกแยกเปนสองฝم�งดวยถนนท่ีตัดผานเปน
ทางเขาหาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
14.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International 

Airport” 
17.40 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) 

เที่ยวบินท่ี TG432 
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี 09-12 ส.ค. 
62 21,999 20,999 19,999 4,500 8,900 
วันท่ี 11-14 ต.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วันท่ี 12-15 ต.ค 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วันท่ี 20-23 ต.ค 
62 19,999 18,999 17,999 4,500 8,900 
วันท่ี 25-28 ต.ค 
62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วันท่ี 05-08 ธ.ค. 
62 21,999 20,999 19,999 4,500 9,900 
วันท่ี 07-10 ธ.ค. 
62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วันท่ี 21-24 ธ.ค. 
62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 
วันท่ี 28-31 ธ.ค. 
62 21,999 20,999 19,999 4,500 9,900 
วันท่ี 29 ธ.ค. 62 – 
01 ม.ค. 63 23,999 22,999 21,999 4,500 9,900 
วันท่ี 30 ธ.ค. 62 – 
02 ม.ค. 63 23,999 22,999 21,999 4,500 9,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 3,000 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด  

20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 


