
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มหาเจดีย์บโุรพทุโธ | วดัพราห์มนนัต์ | หมูบ้่านคินตามณี 
วดัทานาห์ลอต | วดัอรัูนดานบูราตนั   

   
 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน 
เดินทาง กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 29,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

วนัท่ี 2   ศนูย์ผ้าบาตกิ – ศนูย์เคร่ืองเงิน - หมูบ้่านคนิตามณี - วดัทานาห์ลอ็ต 
วนัท่ี 3   บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บนิภายใน) – มหาเจดีย์บโุรพทุโธ – วดัปะวน  - วดัเมนดทุ – วดัพราห์มนนัต์ - บาหลี (บนิภายใน) 

วนัท่ี 4   วดัอลูนัดาน ูบราตนั -  ช้อปปิง้ร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ 
 



 
 
 
 
 
 

 

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

06.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคาน์เตอร์ D การบนิไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับ 
08.50 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลี โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG431 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
14.15 น.  เดนิทางถึงสนามบนิงูระห์ไร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดนพาร์ซ่าร์ (Denpasar) หรือ เกาะบาหลี 

(Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple) วดัท่ีตัง้อยู่บนหน้าผาริมทะเลท่ีสงูเกือบ 70 เมตร 
ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ตัง้ของเกาะบาหลี เป็นวดัส าคญั 1 ใน 5 แห่งท่ีอยู่ริมทะเล สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 มีการ
บูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และได้รับการดแูลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวดัแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเช่ือ คือ สวรรค์ 
มนษุย์ และ ภตูผีปีศาจ ประตวูดัแกะสลกัหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตถูดัไปมีรูปสลกัเป็นหน้ากาก 
ดนู่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตปูระดบัด้วยรูปสลกัพระพิฆเณศ ชัน้สดุท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็น
บริเวณท่ีมีความส าคญัท่ีสดุนัน้ จะอนญุาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดท่ีูจะสวดบชูาเทพแห่งท้องทะเล  โปรดระวงั แวน่ตา, หมวก 
หรือเคร่ืองประดบั ตา่งๆ เน่ืองจากมีฝงูลงิจ านวนมากท่ีอาศยัอยู่ในวดัแห่งนี ้วดันีจ้ดัได้วา่เป็นจดุท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในเวลาท่ีพระอาทิตย์ก าลังลบัขอบฟ้า  น าท่านชมระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบ าไฟบูชาเทพเจ้าท่ีมีช่ือเสียงของชาว
บาหลี เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะ
ประสาน หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่าดจมิบารัน (Jimbaran Beach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนู ซีฟู๊ด ริมชายหาดจมิบารัน 
ที่พัก โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี  

วันที่2 ศูนย์ผ้าบาตกิ – ศูนย์เคร่ืองเงนิ - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาตกิ (Bali Batik) ชมกระบวนการผลติผ้าบาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสนัความแตกตา่งจากผ้า
บาตกิทัว่ไป ศูนย์เคร่ืองเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใช้ต่างๆ ท่ีมีการออกแบบไว้อย่าง
สวยงามเป็นสนิค้าสง่ออกท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani Village) ตัง้อยู่
บนระดบัความสงู 1,717 เมตร และถูกปกคลมุไปด้วยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยหมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิว
ภูเขาไฟบาร์ตูห์ (Mount Batur Volcano) และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ (Batur Lake) ท่ีสวยงามท่ีสดุ  



 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ให้ท่านได้ชมววิทวิทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ เป็นภเูขาไฟท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตท่ีผา่นมา ภเูขาไฟเคยเกิด

การระเบิด ปัจจุบนัภูเขาไฟบาร์ตห์ู เป็นจุดดึงดดูใจให้นักท่องเท่ียวอย่างมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า "วดัท่ีมีทิวทัศน์สวยงามท่ีสดุของบาหลี" ค าว่า 
ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเช่ือวา่วดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจกัรวาล เป็นวดั
ท่ีตัง้อยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลกัษณะคล้ายเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดู
เหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดนิเท้าข้ามไปยังตวัวดัได้ วดันีส้ร้างขึน้โดยนักบวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิราร์ธา  ใน
สมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออทุิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์
ใกล้ลาลบัขอบฟา้ท่ีแสนงดงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 

วันที่ 3 
บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน  - 
วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักหรือ Breakfast Box 
.......น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ยอร์คยาการ์ต้า ( Yogyakarta) โดยสายการบนิ... เท่ียวบนิท่ี .... 
.......น. ถึงสนามบนิอาดสุิคิปโต (Adisutjipto International Airport) เมืองยอร์คยาการ์ต้า  

 น าท่านเดินทางสู่ บุโรพุทโธ (Borobudur) ศาสนสถานของศาสนาพทุธท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 55,000 
ตารางเมตร เป็นสิง่ก่อสร้างท่ีสดุมหัศจรรย์จากหินภเูขาไฟ สนันิษฐานวา่สร้างราวคริสต์ศตวรรษท่ี 7-9 หรือพทุธศกัราช  เป็น
สถูปแบบมหายาน สร้างขึน้จากหิน ภูเขาไฟ ส่วนของฐานกลม มีเจดีย์ทรงระฆังคว ่า 72 องค์ แต่ละองค์ประดิษฐาน 
พระพทุธรูปไว้ภายใน ตัง้เรียงรายโอบล้อมมหาเจดีย์ องค์ใหญ่ องค์ประกอบส าคญัของบโุรพทุโธคือพระพทุธรูป ทัง้หมด 504 
องค์ แบง่เป็นพระพทุธรูปในเจดีย์รายชัน้ และงานประติมากรรม นนูต ่าแกะสลกัเร่ืองราวประดบัอยู่ตลอด ผนงัระเบียง วา่กัน
แล้วนอกเหนือจากสงัเวชนียสถานทัง้ 4 แห่งในประเทศอินเดียท่ีเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าแล้ว บุโรพทุโธ ถือเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิอีกแห่งท่ีพทุธศาสนิกชน ควรได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนแม้เพียงสกัครัง้ในชีวิต 



 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ศูนย์เคร่ืองเงนิ ชมการสาธิตการท าเคร่ืองเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือท่ีประณีต จากนัน้น าท่านชมวัดปะ
วน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัท่ีได้สร้างขึน้เป็นท่ีส าหรับเก็บน า้ศกัดิส์ทิธ์ิเพ่ือช าระล้างจิตใจก่อนเข้าไปสูม่หาวหิารบโุรพทุโธ 
จากนัน้น าท่านชมวัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวดัท่ีเก่าแก่ โดยสนันิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เล่ียกันกับบุโรพทุโธ 
โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ีหมู่บ้าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ 
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอโุบสถ เป็นรูปทรงสงูคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์ วดัแห่งนีถ้กูค้นพบในปี 1836 อยู่ใน
สภาพซากปรักหักพงัจนกระทั่งได้รับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบนัยังมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ในวัดนี ้ ซึ่งในระหว่างการ
บูรณะบุโรพทุโธ นักโบราณคดีก็พากนัประหลาดใจท่ีพบว่า วดัทัง้ 3 แห่งนี ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นเส้นตรงเดียวกัน ท าให้นัก
โบราณคดีสว่นหนึ่งเช่ือวา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คือ สว่นหนึ่งของบโุรพทุโธ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนัน้น าท่านชม วัดปรัมบานัน (Candi Prambanan) คือ เทวสถานในศาสนาฮินดท่ีูสมบรูณ์ท่ีสดุของอินโดนีเซีย และใหญ่

ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเสร็จราวปี 856 ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 1991 โดยเป็น
สิ่งก่อสร้างท่ีมีความส าคญัเคียงคูก่ับพทุธสถานบโุรพทุโธ เป็นพระปรางค์ 6 องค์ แบ่งเป็นหน้า 3 หลงั 3 โดยปรางค์ด้านหลงั
เป็นตวัแทนของเทพเจ้าฮินดทูัง้สามองค์ (พระพรหม พระวษิณ ุพระศวิะ) และปรางค์ด้านหน้าแทนสตัว์พาหนะของเทพเจ้าทัง้
สาม องค์ประธานหลงักลางท่ีใหญ่ท่ีสดุ เดน่ท่ีสดุ และสงูท่ีสดุ (ประมาณ 47 เมตร)  นอกจากนี ้ปรัมบานนั ยงัมีเทวาลยัขนาด
เลก็รายรอบอีกร่วม 250 หลงัเป็นองค์ประกอบ รวมไปถึงรูปปัน้รูปสลกัอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
.......น. จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองบาหลี  โดยสายการบนิ... เท่ียวบนิท่ี.... 
.......น. เดนิทางถึง สนามบนิงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พัก โรงแรม HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 

วันที่ 4 วัดอูลันดานู บราตัน -  ช้อปป้ิงร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน (Bratan Lake)  เพ่ือน าท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu 

Bratan ) เป็นวดัท่ีส าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนต์ขลงั มีฉากหลงั
เป็นภเูขาท่ีสวยงามบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 1,000 เมตร สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใช้ท าพธีิกรรมทางศาสนา
พทุธและฮินด ูและสร้างไว้เพ่ืออทุิศแด ่ เทวี ดาน ูเทพแห่งสายน า้ท้องทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวดัแห่งนีจ้ะมีศาลาซึ่ง
มีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุด้วยฟางซ้อนกนัถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีใช้ตีพมิพ์รูปลงด้านหลงัธนบตัรแบบ 50,000 
รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย จากนัน้น าท่านสูร้่านกฤษณา ร้านขายของฝากช่ือดงัท่ีได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะ
บาหลีแห่งนี ้อาทิ เช่น ขนมพืน้เมือง เสือ้ผ้าบาตกิ งานแกะสลกัไม้ และ เคร่ืองประดบัสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” 

17.40 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบนิไทย (Thai airway) เท่ียวบนิท่ี TG432 

20.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเด่ียว 
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 ม.ิย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 25 – 28 ม.ิย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 

 
 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป  
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือคา่

มัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
2. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
3. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
4. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 

 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  


