
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วดัอลูวูาต ู| วดันํา้พศุกัดิส์ิทธ์ิ | Heaven Gate 
วดัอรูนัดาน ูบราตนั | บาหลีสวิงค ์| วดัทานาตล์อต 

 
   

 

 

 

 

อนิโดนีเซยี BALI JOURNEY 4 วัน 3 คนื 

เดินทาง กุมภาพนัธ ์– มิถุนายน 2563  

 

 

 

 

แนะนาํราคาเพียง 24,900.- 



 

 

  

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ - บาหลี – วัดอูลูวาตู  

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบนิ การบนิไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

08.50 น. นาํท่านเดนิทางสู ่เมืองเดนพารซ์่าร ์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG431  
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง  

*** คณะออกเดนิทางต้ังแต่วันที ่03 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 09.35 น. และเดนิทางถึงเวลา 14.55 น.*** 
14.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิงูระหไ์ร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดนพารซ่์าร ์(Denpasar) หรือ เกาะบาหลี 

(Bali) ประเทศอินโดนีเซีย  (Indonesia) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย  1 ช่ัวโมง ) นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้นาํท่านชม วัดอูลูวาตู  ( Uluwatu Temple) วดัท่ีตัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลท่ีสงูเกือบ  70 เมตร 
ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหลี เป็นวดัสาํคญั 1 ใน 5 แห่งท่ีอยู่รมิทะเล  สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษท่ี  11 มีการ
บรูณะในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี  19 และไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นอย่างดี  ภายในวดัแบง่เป็น  3 สว่นตามความเช่ือ  คือ สวรรค์ 
มนษุย ์และ ภตูผีปีศาจ ประตวูดัแกะสลกัหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่สองขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตถูดัไปมีรูปสลกัเป็นหนา้กาก  
ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิกั ษค์ุม้ครองอยู่เหนือประตู  ขา้งประตปูระดบัดว้ยรูปสลกัพระพฆิเณศ  ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดียซ์ึ่งถือเป็น
บรเิวณท่ีมีความสาํคญัท่ีสดุนัน้ จะอนญุาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินดท่ีูจะสวดบชูาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวงั แวน่ตา , หมวก 
หรือเครื่องประดบั  ตา่งๆ  เน่ืองจากมีฝงูลงิจาํนวนมาก ท่ีอาศยัอยู่ในวดัแห่งนี ้  วดันีจ้ดัไดว้า่เป็นจดุท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง  
โดยเฉพาะในเวลาท่ีพระอาทิตยก์าํลงัลบัขอบฟา้ นาํท่านชมระบาํไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบาํไฟบชูาเทพเจา้ท่ีมีช่ือเสียง
ของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนมุานและทศกณัฑโ์ดยมีหมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสียงเป็น
จงัหวะประสาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ทีพั่ก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี  

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ - บาหลี – วดัอลูวูาต ู
วนัท่ี 2   วดัเบซากิห ์- หมูบ่า้นคนิตามณี – วดัเลมปยูางค ์- Heaven Gate 
วนัท่ี 3   บาหลีสวงิค ์– กาแฟขีช้ะมด - วดัอรูนัดาน ูบราตนั – วดัทานาตล์อต 
วนัท่ี 4   วดันํา้พศุกัดิส์ทิธิ ์– บาหลี - กรุงเทพฯ 
 



วันที ่2 วัดเบซากิห ์- หมู่บ้านคินตามณี – วัดเลมปูยางค ์- Heaven Gate 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่วัดเบซากิห ์(Besakih Temple) ซึ่งถือวา่เป็นวดัสาํคยัท่ีสดุ เป็นวดัคูบ่า้นคูเ่มืองบาหลี  มีขนาดใหญ่
ใหญ่ท่ีสดุ  และศกัดิส์ทิธิท่ี์สดุเหนือวดัตา่งๆ  เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสวดบชูาท่ีใหญ่และสาํคญัท่ีสดุของบาหลี   เป็นวดัท่ี
ประกอบดว้ยวดัใหญ่นอ้ยรวมอยู่ดว้ยกนัถึง  23 วดั  โดยวดัท่ีมีความสาํคญัท่ีสดุ  คือ  ปุราเปนาทารัน  อากุง  (Pura 

Penataraa Aguan) ซึ่งตัง้อยู่ตรงกลาง ในทกุๆวนัจะมีชาวบาหลีเดนิทางมาประกอบพธีิทางศาสนา  และมีการแตง่กายแบบ
พืน้เมืองทัง้ชายและหญิงแบบดัง้เดมิดว้ย รวมทัง้การเดนิแบกทนูของบชูาอยู่บนศีรษะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani Village) ตัง้อยู่บนระดบัความสงู  1,717 เมตร และถกูปกคลมุ
ไปดว้ยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี  โดยหมูบ่า้นแห่งนีเ้ป็นจดุชมววิ ภูเขาไฟบารตู์ห ์ (Mount Batur Volcano) และ 

ทะเลสาบบารตู์ห ์(Batur Lake) ท่ีสวยงามท่ีสดุ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศนภู์เขาไฟบารตู์ห ์เป็นภเูขาไฟท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 บนเกาะบาหลี  ในอดีตท่ีผา่นมา  ภเูขาไฟเคยเกิด
การระเบดิ  ปัจจบุนัภเูขาไฟบารต์หู์  เป็นจดุดงึดดูใจใหน้กัท่องเท่ียวอย่างมาก  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ  
จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่วัดเลมปูยางค ์(Pura Lempuyang Temple) วดัเก่าแก่ท่ีสะทอ้นศลิปวฒันธรรมของชาวบาหลีตาม
คตคิวามเช่ือของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ท่ีแบง่พืน้ท่ีของวดัเป็น  3 สว่นเหมือนกบัรา่งกายมนษุย์  (สว่นศีรษะ  รา่งกาย  และ
ปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นท่ีประทบัขององคพ์ระศวิะ  หนึ่งในเทพเจา้สงูสดุ  3 พระองค์ (ตรีมรูติ) ของศาสน าพราหมณ์ -
ฮินด ูใหท้่านอิสระถ่ายภาพกบัประตูหนิขนาดใหญ่ “Heaven Gate” หรือประตูสวรรค ์ท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ  หน่ึง
ในภเูขาท่ียงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  

ทีพั่ก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเท่า,เมืองอบุดุ 

วันที ่3 บาหลีสวิงค ์– กาแฟขีช้ะมด - วัดอูรันดานู บราตัน – วัดทานาตล์อต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

นาํท่านสู ่บาหลี สวงิค ์(Bali Swing Family) สนกุสนานกบัการนั่งชิงชา้ท่ามกลางธรรมชาตท่ีิสวยงาม  (รายการนี้  ไมร่วมคา่
นั่งชิงชา้ ประมาณ 700 บาท) และเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ กบัรงันกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ  ระหวา่งนัน้ใหท้่านได้
ชมการทาํกาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  ทะเลสาบบราตัน  (Bratan Lake)  เพ่ือนาํท่านชม  วัดอูลันดานู  บราตัน  ( Pura Ulun Danu 

Bratan ) เป็นวดัท่ีสาํคญั  1 ใน 5 ของเกาะบาหลี  ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั  มีฉาก
หลงัเป็นภเูขาท่ีสวยงามบนความสงูจากระดบันํา้ทะเลกวา่  1,000 เมตร สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี  17 เพ่ือใชท้าํพธีิกรรมท าง
ศาสนาพทุธและฮินด ูและสรา้งไวเ้พ่ืออทุิศแด ่เทวี ดานู เทพแห่งสายนํา้ทอ้งทะเลสาบบราตนั  ลกัษณะเดน่ของวดัแห่งนีจ้ะมี
ศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงู หรือ เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณท่ี์ใชต้ีพมิพรู์ปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ  
50,000 รูเป๊ียะหข์องอินโดนีเซีย จากนัน้นาํท่านสูร้่านกฤษณา  รา้นขายของฝากช่ือดงัท่ีไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิด
ของเกาะบาหลีแห่งนี ้อาทิ เช่น ขนมพืน้เมือง, เสือ้ผา้บาตกิ, งานแกะสลกัไม ้และ เครื่องประดบัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่วัดทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้บัฉายาวา่  "วดัท่ีมีทิวทศันส์วยงามท่ีสดุของบาหลี " คาํวา่ 
ทานา แปลวา่โลก คาํวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเช่ือวา่วดัแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจกัรวาล  เป็นวดั
ท่ีตัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมย่ืนออกไปในทะเล   สรา้งอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ย เกาะ   เวลานํา้ขึน้จะดู
เหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลานํา้ลดสามารถเดนิเทา้ขา้มไปยงัตวัวดัได้  วดันีส้รา้งขึน้โดยนกับวชฮินดช่ืูอ  ดงั ฮยงั นิรารธ์า   ใน
สมยัศตวรรษท่ี 11 เพ่ืออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ังทะเลยามอาทิตย์
ใกลล้าลบัขอบฟา้ท่ีแสนงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ทีพั่ก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเท่า,เมืองอบุดุ 

วันที ่4 วัดนํา้พุศักดิส์ิทธิ ์– บาหลี - กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

นาํท่านชม วัดนํ้าพุศักดิสิ์ทธ์ิ  เตยีต้า  เอ็มพูล   (Tirta Empul) หรือ  วัดตัมปะซีริง  (Tampak Siring) เป็นศาสนสถานท่ี
เก่าแก่มีอายมุากกวา่พนัปี สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 10-14 สมยัราชวงศว์ารม์าเดวา   (Warmadewa Dynasty) โดยในสมยั
โบราณใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพธีิทางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านัน้   เม่ือเขา้มา ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับอ่นํา้ศกัดิส์ทิธิ์  
เช่ือกนัวา่พระอินทรท์รงสรา้งขึน้ตอนท่ีเจาะพืน้พภิพเพ่ือสรา้งบอ่นํา้อมฤตชบุชีวตินกัรบของพระองค์ ชาวบาหลีเช่ือวา่ถา้ไดม้า
อาบนํา้ จะเป็นสริมิงคลและขบัไลส่ิง่เลวรา้ย และรกัษาโรคตา่งๆ ในทกุๆ ปี จะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพ่ือชาํระรา่งกายใหบ้รสิทุธิ์  
ท่ีนํา้พแุห่งนีเ้ป็นจาํนวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
14.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 



16.10 น. 
นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) เท่ียวบนิท่ี TG432 

*** คณะออกเดนิทางต้ังแต่วันที ่03 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 16.55 น. และเดนิทางถึงเวลา 20.05 น.*** 
19.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซยี Bali Journey 4วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
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 ม.ิย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 25 – 28 ม.ิย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,875.- 3,900.- 

 
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 
 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขึน้ไป  
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  กรณียกเลกิการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทกุรณี 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกาํหนด  

30 กิโลกรมั/ทา่น สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบินกาํหนด 
2. คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
4. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุาํเป็น 
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล , อุบติัเหตุ , 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัใ นตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวั แทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะ
ดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าํหรบั
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแท นของบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้ งสิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 


