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อินโดนีเซีย BALI JOURNEY 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2563  

 

แนะน าราคาเพียง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ - บาหล ี– วดัอลูวูาต ู
วนัท่ี 2   วดัเบซากิห์ - หมูบ้่านคินตามณี – วดัเลมปยูางค์ - Heaven Gate 
วนัท่ี 3   บาหลสีวิงค์ – กาแฟขีช้ะมด - วดัอรัูนดาน ูบราตนั – วดัทานาต์ลอต 
วนัท่ี 4   วดัน า้พศุกัดิ์สทิธ์ิ – บาหล ี- กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - บาหลี – วัดอูลูวาตู  

06.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบินไทย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.50 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเดนพาร์ซา่ร์ หรือ เกาะบาหล ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  
*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 03 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 09.35 น. และเดินทางถงึเวลา 14.55 น.*** 

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินงรูะห์ไร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดนพาร์ซ่าร์ (Denpasar) หรือ เกาะบาหลี 

(Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple) วดัที่ตัง้อยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สงูเกือบ 70 เมตร 
ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ตัง้ของเกาะบาหลี เป็นวดัส าคญั 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการ
บรูณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวดัแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเช่ือ คือ สวรรค์ 
มนษุย์ และ ภตูผีปีศาจ ประตวูดัแกะสลกัหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยูส่องข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตถูดัไปมีรูปสลกัเป็นหน้ากาก 
ดนู่าเกรงขามเป็นผู้พิทกัษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตปูระดบัด้วยรูปสลกัพระพิฆเณศ ชัน้สดุท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็น
บริเวณที่มีความส าคญัที่สดุนัน้ จะอนญุาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดทูี่จะสวดบชูาเทพแหง่ท้องทะเล  โปรดระวงั แวน่ตา, หมวก 
หรือเคร่ืองประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี  ้วัดนีจ้ัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง 
โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์ก าลงัลบัขอบฟา้ น าทา่นชมระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบ าไฟบชูาเทพเจ้าที่มีช่ือเสยีง
ของชาวบาหล ีเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการตอ่สู้ระหว่างหนมุานและทศกณัฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและสง่เสียงเป็น
จงัหวะประสาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา่,เกาะบาหล ี 

วันที่ 2 วัดเบซากิห์ - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเลมปูยางค์ - Heaven Gate 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดเบซากิห์ (Besakih Temple) ซึง่ถือวา่เป็นวดัส าคยัที่สดุ เป็นวดัคูบ้่านคูเ่มืองบาหลี มีขนาดใหญ่
ใหญ่ที่สุด และศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดเหนือวัดต่างๆ เนื่องจากเป็นสถานที่สวดบูชาที่ใหญ่และส าคัญที่สุดของบาหลี   เป็นวัดที่
ประกอบด้วยวัดใหญ่น้อยรวมอยู่ด้วยกันถึง  23 วัด โดยวัดที่มีความส าคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura 

Penataraa Aguan) ซึง่ตัง้อยูต่รงกลาง ในทกุๆวนัจะมีชาวบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา และมีการแต่งกายแบบ
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พืน้เมืองทัง้ชายและหญิงแบบดัง้เดิมด้วย รวมทัง้การเดินแบกทนูของบชูาอยูบ่นศีรษะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani Village) ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1,717 เมตร และถกูปกคลมุ
ไปด้วยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยหมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นจุดชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ (Mount Batur Volcano) และ 
ทะเลสาบบาร์ตูห์ (Batur Lake) ที่สวยงามที่สดุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  ให้ทา่นได้ชมวิวทิวทัศน์ภเูขาไฟบาร์ตูห์ เป็นภเูขาไฟท่ีใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตที่ผ่านมา ภเูขาไฟเคยเกิด

การระเบิด ปัจจุบนัภูเขาไฟบาร์ตูห์ เป็นจุดดึงดดูใจให้นกัท่องเที่ยวอย่างมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทบัใจ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดเลมปูยางค์ (Pura Lempuyang Temple) วดัเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลตีาม
คติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่แบ่งพืน้ที่ของวดัเป็น 3 ส่วนเหมือนกับร่างกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และ
ปลายเท้า) โดยชัน้บนสดุจะเป็นที่ประทบัขององค์พระศิวะ หนึ่งในเทพเจ้าสงูสดุ 3 พระองค์ (ตรีมรูติ) ของศาสนาพราหมณ์-
ฮินด ูให้ทา่นอิสระถ่ายภาพกบัประตูหินขนาดใหญ่ “Heaven Gate” หรือประตูสวรรค์ ที่มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากุง หนึ่ง
ในภเูขาที่ยงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเทา่,เมืองอบุดุ 
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วันที่ 3 บาหลีสวิงค์ – กาแฟขีช้ะมด - วัดอูรันดานู บราตัน – วัดทานาต์ลอต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นสู ่บาหลี สวิงค์ (Bali Swing Family) สนกุสนานกบัการนัง่ชิงช้าทา่มกลางธรรมชาติที่สวยงาม (รายการนี ้ไม่รวมค่า
นัง่ชิงช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรังนกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหว่างนัน้ให้ท่านได้
ชมการท ากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ที่มีช่ือเสยีงของบาหล ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน (Bratan Lake)  เพื่อน าท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu 

Bratan ) เป็นวดัที่ส าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลงั มีฉาก
หลงัเป็นภเูขาที่สวยงามบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ท าพิธีกรรมทาง
ศาสนาพทุธและฮินด ูและสร้างไว้เพื่ออทุิศแด่ เทวี ดาน ูเทพแห่งสายน า้ท้องทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนีจ้ะมี
ศาลาซึง่มีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุด้วยฟางซ้อนกนัถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลงัธนบตัรแบบ 
50,000 รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย จากนัน้น าท่านสู่ร้านกฤษณา ร้านขายของฝากช่ือดงัที่ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิด
ของเกาะบาหลแีหง่นี ้อาทิ เช่น ขนมพืน้เมือง, เสือ้ผ้าบาติก, งานแกะสลกัไม้ และ เคร่ืองประดบัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า "วดัที่มีทิวทศัน์สวยงามที่สดุของบาหลี" ค าว่า 
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ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเช่ือวา่วดัแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดั
ที่ตัง้อยูบ่นชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลกัษณะคล้ายเกาะ  เวลาน า้ขึน้จะดู
เหมือนวดัอยูก่ลางทะเล เวลาน า้ลดสามารถเดินเท้าข้ามไปยงัตวัวดัได้ วดันีส้ร้างขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ ดงั ฮยงั นิราร์ธา  ใน
สมยัศตวรรษที่ 11 เพื่ออทุิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแหง่ท้องทะเล ให้ทา่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตย์
ใกล้ลาลบัขอบฟา้ที่แสนงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเทา่,เมืองอบุดุ 

วันที่ 4 วัดน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ – บาหลี - กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านชมวัดน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ เตียต้า เอ็มพูล  (Tirta Empul) หรือ วัดตัมปะซีริง (Tampak Siring) เป็นศาสนสถานที่
เก่าแก่มีอายมุากกวา่พนัปี สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 10-14 สมยัราชวงศ์วาร์มาเดวา  (Warmadewa Dynasty) โดยในสมยั
โบราณใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เทา่นัน้  เมื่อเข้ามาภายในวดัท่านจะได้พบกบับ่อน า้ศกัดิ์สิทธ์ิ 
เช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พิภพเพื่อสร้างบอ่น า้อมฤตชบุชีวิตนกัรบของพระองค์ ชาวบาหลเีช่ือว่าถ้าได้มา
อาบน า้ จะเป็นสริิมงคลและขบัไลส่ิง่เลวร้าย และรักษาโรคตา่งๆ ในทกุๆ ปี จะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อช าระร่างกายให้บริสทุธ์ิ 
ที่น า้พแุหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิงรูะห์ไร “Ngurah Rai International Airport” 
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16.10 น. 
น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เที่ยวบินที่ TG432 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วนัที่  03 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 16.55 น. และเดนิทางถงึเวลา 20.05 น.*** 
19.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซีย Bali Journey 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 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 05 – 08 มี.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 03 – 06 เม.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,175.- 3,900.- 
วนัท่ี 10 – 13 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 14,045.- 3,900.- 
วนัท่ี 13 – 16 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 14,045.- 3,900.- 
วนัท่ี 01 – 04 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 06 – 09 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 23 – 26 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 04 – 07 มิ.ย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 25 – 28 มิ.ย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 

 
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป  
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 2 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
2. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
4. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
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5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 
6.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 


