
 

 

รหสัทวัร GOH1903625 
ทัวรอนิโดนีเซีย มหาเจดียบโุรพุทโธ วดัพราหมนันต หมูบานคินตามณี วัดทานาหลอต วัดอู
รันดานูบราตัน  4วัน 3คืน [TG] 
บาหล ี วดัอูลวูาตู  ระบําไฟ หาดจิมบารัน  ศูนยผาบาติก  ศูนยเคร่ืองเงิน  หมูบานคินตามณี     
วัดทานาหล็อต  ยอรคจารกาตา มหาเจดียบุโรพุทโธ  วดัปะวน  วัดเมนดุท วดัพราหมนันต       
วัดอูลันดานู บราตัน  ชอปปم�งรานกฤษณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

มหาเจดียบุโรพุทโธ | วดัพราหมนันต | หมูบานคินตามณี 
วัดทานาหลอต | วดัอรัูนดานูบราตัน   

 
 
   

 
 

อินโดนีเซีย Discovery บาหล ีบุโรพุทโธ 4วัน 3คืน 

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม ����  
ราคาเริ�มต้นเพียง 26,999.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - บาหล ี- วัดอูลูวาต ู - ระบําไฟ – หาดจมิบารัน 

06.00 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ ประตู 3 เคานเตอร D การบินไทย โดยมี
เจาหนาที ่ใหการตอนรับ 

08.50 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหล ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง 

14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินงรูะหไร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดน
พารซาร (Denpasar) หรือ เกาะบาหลี (Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว จากน้ันนําทานชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple) วัดที่ต้ังอยูบนหนา
ผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหล ีเปนวัด
สําคัญ 1 ใน 5 แหงที่อยูริมทะเล สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในชวง
คริสตศตวรรษที ่19 และไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี ภายในวัดแบงเปน 3 สวนตาม
ความเช่ือ คือ สวรรค มนุษย และ ภูตผีปศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเปนรูปปกครุฑต้ังอยู
สองขาง เวนชวงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเปนหนากาก ดูนาเกรงขามเปนผูพิทักษ
คุมครองอยูเหนือประตู ขางประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ช้ันสุดทายเปนเจดีย
ซึ่งถือเปนบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดน้ัน จะอนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวด
บูชาเทพแหงทองทะเล  โปรดระวัง แวนตา, หมวก หรือเคร่ืองประดับ ตางๆ เน่ืองจาก
มีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยูในวัดแหงน้ี วัดน้ีจัดไดวาเปนจุดที่สวยงามแหงหน่ึง 
โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตยกําลังลับขอบฟ�า  นําทานชมระบําไฟ Kacak Fire 
Dance โชวระบําไฟบูชาเทพเจาที่มีช่ือเสียงของชาวบาหลี เปนการถายทอดเร่ืองราว
การตอสูระหวางหนุมานและทศกัณฑโดยมีหมูคนรายลอมคอยรองและสงเสียงเปน
จังหวะประสาน หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูหาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู  - ระบําไฟ – หาดจิมบารัน 
วันที่ 2   ศูนยผาบาติก – ศูนยเคร่ืองเงิน - หมูบานคินตามณี - วัดทานาหล็อต 
วันที่ 3   บาหลี - ยอรคจารกาตา (บินภายใน) – มหาเจดียบุโรพุทโธ – วัดปะวน  - วัดเมนดุท – วัดพราหมนันต - บาหลี (บินภายใน) 
วันที่ 4   วัดอูลันดานู บราตัน -  ชอปปم�งรานกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองเมนู ซีฟู�ด ริมชายหาดจิม
บารัน 

ที่พัก โรงแรม  Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา,เกาะบาหล ี 
วันที่2 ศูนยผาบาติก – ศูนยเคร่ืองเงิน - หมูบานคินตามณี - วัดทานาหล็อต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานชม ศูนยผาบาติก (Bali Batik) ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ 
ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกตางจากผาบาติกทั่วไป ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงาน
ฝมือการทําเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดับของใชตางๆ ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงาม
เปนสินคาสงออกที่มีช่ือเสียงของบาหล ีจากน้ันนําทานเดินทางไปยัง หมูบานคินตามณี 
(Kintamani Village) ต้ังอยูบนระดับความสูง 1,717 เมตร และถูกปกคลุมไปดวย
หมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป โดยหมูบานแหงน้ีเปนจุดชมวิวภูเขาไฟบารตูห 
(Mount Batur Volcano) และ ทะเลสาบบารตูห (Batur Lake) ที่สวยงามที่สุด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห เปนภูเขาไฟที่ใหญเปนอันดับที่ 2 บนเกาะ

บาหลี ในอดีตที่ผานมา ภูเขาไฟเคยเกิดการระเบิด ปจจุบันภูเขาไฟบารตูห เปนจุด
ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวอยางมาก อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ   
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดทานาหลอต ( Pura Tanah Lot ) ไดรับฉายาวา "วัดที่มี
ทิวทัศนสวยงามที่สุดของบาหลี" คําวา ทานา แปลวาโลก คําวา ลอต แปลวาทะเลเช่ือ
วาวัดแหงน้ีเปนสัญลักษณของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เปนวัดที่ตั้งอยู
บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเปนแหลมยื่นออกไปในทะเล  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรางอยูบนโขดหินลักษณะคลายเกาะ  เวลาน้ําขึ้นจะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล เวลาน้ํา
ลดสามารถเดินเทาขามไปยังตวัวัดได วัดน้ีสรางขึ้นโดยนักบวชฮินดช่ืูอ ดัง ฮยัง นิรารธา  
ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศใหแกเทพเจาและปศาจแหงทองทะเล ใหทานเก็บภาพ
สวยของบรรยากาศริมฝم�งทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟ�าที่แสนงดงาม  

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา,เกาะบาหล ี

วันที่ 3 บาหล ี- ยอรคจารกาตา (บินภายใน) – มหาเจดียบุโรพุทโธ – วัดปะวน  - วัดเมนดุท – 
วัดพราหมนันต - บาหล ี(บินภายใน) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พักหรือ Breakfast Box 
.......น. ออกเดินทางตอสู ยอรคยาการตา ( Yogyakarta) โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ .... 
.......น. ถึงสนามบินอาดิสุคิปโต (Adisutjipto International Airport) เมืองยอรคยาการ

ตา  
 นําทานเดินทางสู บุโรพุทโธ (Borobudur) ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญที่สุดใน

โลก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร เปนสิ่งกอสรางที่สุดมหัศจรรยจาก
หินภูเขาไฟ สันนิษฐานวาสรางราวคริสตศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช  เปนสถูป
แบบมหายาน สรางขึ้นจากหิน ภูเขาไฟ สวนของฐานกลม มีเจดียทรงระฆังควํ่า 72 
องค แตละองคประดิษฐาน พระพุทธรูปไวภายใน ต้ังเรียงรายโอบลอมมหาเจดีย องค
ใหญ องคประกอบสําคัญของบุโรพุทโธคือพระพุทธรูป ทั้งหมด 504 องค แบงเปน



 

 

พระพุทธรูปในเจดียรายช้ัน และงานประติมากรรม นูนต่ําแกะสลักเร่ืองราวประดับอยู
ตลอด ผนังระเบียง วากันแลวนอกเหนือจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหงในประเทศ
อินเดียที่เปรียบเสมือนเปนตัวแทนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว บุโรพุทโธ 
ถือเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์อีกแหงที่พุทธศาสนิกชน ควรไดมีโอกาสเดินทางไปเยือนแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพียงสักคร้ังในชีวิต จากน้ันนําทานสู ศูนยเคร่ืองเงิน ชมการสาธิตการทําเคร่ืองเงิน
อยางละเอียด โดยชางฝมือที่ประณีต จากน้ันนําทานชมวัดปะวน (Candi Pawon) 
หรือ เปนวัดที่ไดสรางขึ้นเปนที่สําหรับเก็บน้ําศักด์ิสิทธิ์เพื่อชําระลางจิตใจกอนเขาไปสู
มหาวิหารบุโรพุทโธ จากน้ันนําทานชมวัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเปนวัดที่
เกาแก โดยสันนิษฐานวาสรางในเวลาไลเล่ียกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตริยแหงราชวงศไศ
เลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหงน้ีตั้งอยูที่หมูบาน Mendut หางจากกลุมวัดบุ
โรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เปนรูปทรงสูงคลายเจดีย ดานในมีพระ
ประธาน 3 องค วัดแหงน้ีถูกคนพบในป 1836 อยูในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่ง
ไดรับการบูรณะในป 1897 ในปจจุบันยังมีพระสงฆจําพรรษาอยูในวัดน้ี ซึ่งในระหวาง
การบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบวา วัดทั้ง 3 แหงน้ี ต้ังอยู
ในตําแหนงที่เปนเสนตรงเดยีวกัน ทําใหนักโบราณคดสีวนหน่ึงเช่ือวา Candi Mendut 
และ Candi Pawon คือ สวนหน่ึงของบุโรพุทโธ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 
 จากน้ันนําทานชม วัดปรัมบานัน (Candi Prambanan) คือ เทวสถานในศาสนาฮินดู

ที่สมบูรณที่สุดของอินโดนีเซีย และใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สรางเสร็จราว
ป 856 ไดรับการยกยองเปนมรดกโลกจาก Unesco ในป 1991 โดยเปนส่ิงกอสรางที่
มีความสําคัญเคียงคูกับพุทธสถานบุโรพุทโธ เปนพระปรางค 6 องค แบงเปนหนา 3 
หลัง 3 โดยปรางคดานหลังเปนตัวแทนของเทพเจาฮินดูทั้งสามองค (พระพรหม พระ
วิษณุ พระศิวะ) และปรางคดานหนาแทนสัตวพาหนะของเทพเจาทั้งสาม องคประธาน
หลังกลางที่ใหญที่สุด เดนที่สุด และสูงที่สุด (ประมาณ 47 เมตร)  นอกจากน้ี ปรัม
บานัน ยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกรวม 250 หลังเปนองคประกอบ รวมไปถึงรูป
ปم�นรูปสลักอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
.......น. จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองบาหลี  โดยสายการบิน... เที่ยวบินที.่... 
.......น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหล ี

จากน้ันนําทานเขาสูทีพ่ัก 
ที่พัก โรงแรม  Mega Boutique Hotel หรือเทียบเทา,เกาะบาหล ี

 
 
 



 

 

วันที่ 4 วัดอูลันดานู บราตัน -  ชอปปم�งรานกฤษณา - บาหล ี– กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบบราตัน (Bratan Lake)  เพื่อนําทานชม วัดอูลัน
ดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เปนวัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี 
ต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันทีม่ีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเปนภูเขาที่
สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษที ่17 
เพื่อใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรางไวเพื่ออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหง
สายน้ําทองทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง 
หรือ เมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ช้ัน อีกทั้งยังเปนสัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลง
ดานหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปم�ยะหของอินโดนีเซีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสูรานกฤษณา รานขายของฝากช่ือดังที่ไดรวบรวมของฝากหลากหลาย
ชนิดของเกาะบาหลีแหงน้ี อาทิ เชน ขนมพื้นเมือง, เส้ือผาบาติก, งานแกะสลักไม และ 
เคร่ืองประดับสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

14.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International 
Airport” 

17.40 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) 
เที่ยวบินที ่TG432 



 

 

20.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ : อินโดนีเซีย Discovery บาหล ีบุโรพทุโธ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 11-14 ต.ค. 62 26,999 25,999 24,999 4,500 16,900 
วันที่ 05-08 ธ.ค. 62 29,999 28,999 27,999 4,500 17,900 
วันที่ 07-10 ธ.ค. 62 26,999 25,999 24,999 4,500 16,900 
วันที่ 21-24 ธ.ค. 62 26,999 25,999 24,999 4,500 16,900 
วันที่ 28-31 ธ.ค. 62 29,999 28,999 27,999 4,500 17,900 
วันที่ 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 31,999 30,999 29,999 4,500 17,900 
วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 31,999 30,999 29,999 4,500 17,900 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบรบูิรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทวัร ต๋ัวเคร่ืองบิน  

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป  
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท

ฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

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

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ



 

 

ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
น้ันๆ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ3 

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

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

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด  

20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
2. คาทําหนังสือเดินทาง 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท ฯลฯ 
4. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม รับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  


