
 
 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ - บาหล ี- วดัอูลูวาตู  - ระบ าไฟ – หาดจิมบารัน 
06.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับ 
08.50 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหล ีโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG431 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินงูระห์ไร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดนพาร์ซ่าร์ (Denpasar) หรือ 

เกาะบาหลี (Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) น าท่านผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple) วดัท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผา
ริมทะเลท่ีสูงเกือบ 70 เมตร ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตต้ั้งของเกาะบาหลี เป็นวดัส าคญั 1 ใน 5 แห่งท่ีอยู่ริม
ทะเล สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 มีการบูรณะในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่ง
ดี ภายในวดัแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเช่ือ คือ สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผีปีศาจ ประตูวดัแกะสลกัหินเป็นรูปปีก
ครุฑตั้งอยูส่องขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตูถดัไปมีรูปสลกัเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ิทกัษคุ์ม้ครองอยู่
เหนือประตู ขา้งประตูประดบัดว้ยรูปสลกัพระพิฆเณศ ชั้นสุดทา้ยเป็นเจดียซ่ึ์งถือเป็นบริเวณท่ีมีความส าคญั



 

ท่ีสุดนั้น จะอนุญาตให้เขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินดูท่ีจะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวงั แวน่ตา, หมวก หรือ
เคร่ืองประดบั ต่างๆ เน่ืองจากมีฝงูลิงจ านวนมากท่ีอาศยัอยูใ่นวดัแห่งน้ี วดัน้ีจดัไดว้า่เป็นจุดท่ีสวยงามแห่งหน่ึง 
โดยเฉพาะในเวลาท่ีพระอาทิตยก์ าลงัลบัขอบฟ้า  น าท่านชมระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบูชาเทพ
เจา้ท่ีมีช่ือเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการต่อสู้ระหวา่งหนุมานและทศกณัฑ์โดยมีหมู่คนราย
ลอ้มคอยร้องและส่งเสียงเป็นจงัหวะประสาน หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่หาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนู ซีฟู๊ด ริมชายหาดจิมบารัน 

ทีพ่กั โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี  

วนัที2่ ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เคร่ืองเงิน - หมู่บ้านคนิตามณ ี- วดัทานาห์ลอ็ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก (Bali Batik) ชมกระบวนการผลิตผา้บาติกในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีลวดลายสีสันความ
แตกต่างจากผา้บาติกทัว่ไป ศูนย์เคร่ืองเงิน ให้ท่านไดช้มงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใช้
ต่างๆ ท่ีมีการออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั หมู่
บ้านคินตามณี (Kintamani Village) ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร และถูกปกคลุมไปดว้ยหมอก มีอากาศ
เยน็สบายตลอดทั้งปี โดยหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ (Mount Batur Volcano) และ ทะเลสาบ
บาร์ตูห์ (Batur Lake) ท่ีสวยงามท่ีสุด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 ใหท้่านไดช้มวิวทวิทศัน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ เป็นภูเขาไฟท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตท่ีผา่นมา ภูเขา
ไฟเคยเกิดการระเบิด ปัจจุบนัภูเขาไฟบาร์ตูห์ เป็นจุดดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวอยา่งมาก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
แห่งความประทบัใจ   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า "วดัท่ีมี
ทิวทศัน์สวยงามท่ีสุดของบาหลี" ค าวา่ ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเช่ือวา่วดัแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์
ของการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่น
ออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลกัษณะคล้ายเกาะ  เวลาน ้ าข้ึนจะดูเหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน ้ าลด
สามารถเดินเทา้ขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดัน้ีสร้างข้ึนโดยนักบวชฮินดูช่ือ ดงั ฮยงั นิราร์ธา  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 
เพื่ออุทิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตยใ์กลล้า
ลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงาม  

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 

วนัที ่3 
บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน  - วัดเมนดุท – วัดพ
ราห์มนันต์ - บาหล ี(บินภายใน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กัหรือ Breakfast Box 

.......น. ออกเดินทางต่อสู่ ยอร์คยาการ์ต้า ( Yogyakarta) โดยสายการบิน... เท่ียวบินท่ี .... 

.......น. ถึงสนามบินอาดิสุคิปโต (Adisutjipto International Airport) เมืองยอร์คยาการ์ต้า  
 น าท่านเดินทางสู่ บุโรพุทโธ (Borobudur) ศาสนสถานของศาสนาพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีโดยรวม

ประมาณ 55,000 ตารางเมตร เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสุดมหัศจรรย์จากหินภูเขาไฟ สันนิษฐานว่าสร้างราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 7-9 หรือพุทธศกัราช  เป็นสถูปแบบมหายาน สร้างข้ึนจากหิน ภูเขาไฟ ส่วนของฐานกลม มี



 

เจดียท์รงระฆงัคว  ่า 72 องค์ แต่ละองค์ประดิษฐาน พระพุทธรูปไวภ้ายใน ตั้งเรียงรายโอบลอ้มมหาเจดีย ์องค์
ใหญ่ องคป์ระกอบส าคญัของบุโรพุทโธคือพระพุทธรูป ทั้งหมด 504 องค ์แบ่งเป็นพระพุทธรูปในเจดียร์ายชั้น 
และงานประติมากรรม นูนต ่าแกะสลกัเร่ืองราวประดบัอยูต่ลอด ผนงัระเบียง วา่กนัแลว้นอกเหนือจากสังเวชนีย
สถานทั้ง 4 แห่งในประเทศอินเดียท่ีเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ บุโร
พุทโธ ถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งท่ีพุทธศาสนิกชน ควรไดมี้โอกาสเดินทางไปเยือนแมเ้พียงสักคร้ังใน
ชีวติ จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองเงิน ชมการสาธิตการท าเคร่ืองเงินอยา่งละเอียด โดยช่างฝีมือท่ีประณีต จากนั้น
น าท่านชมวดัปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวดัท่ีไดส้ร้างข้ึนเป็นท่ีส าหรับเก็บน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อช าระลา้งจิตใจ
ก่อนเขา้ไปสู่มหาวิหารบุโรพุทโธ จากนั้นน าท่านชมวัดเมนดุท (Candi Mendut) ซ่ึงถือเป็นวดัท่ีเก่าแก่ โดย
สันนิษฐานวา่สร้างในเวลาไล่เล่ียกนักบับุโรพุทโธ โดยกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วดั
แห่งน้ีตั้งอยูท่ี่หมู่บา้น Mendut ห่างจากกลุ่มวดับุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคลา้ย
เจดีย ์ดา้นในมีพระประธาน 3 องค ์วดัแห่งน้ีถูกคน้พบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหกัพงัจนกระทัง่ไดรั้บ
การบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบนัยงัมีพระสงฆ์จ  าพรรษาอยู่ในวดัน้ี ซ่ึงในระหว่างการบูรณะบุโรพุทโธ นัก
โบราณคดีก็พากันประหลาดใจท่ีพบว่า วดัทั้ง 3 แห่งน้ี ตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นเส้นตรงเดียวกัน ท าให้นัก
โบราณคดีส่วนหน่ึงเช่ือวา่ Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหน่ึงของบุโรพุทโธ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

  จากนั้นน าท่านชม วัดปรัมบานัน (Candi Prambanan) คือ เทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของ

อินโดนีเซีย และใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สร้างเสร็จราวปี 856 ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก 

Unesco ในปี 1991 โดยเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีความส าคญัเคียงคู่กบัพุทธสถานบุโรพุทโธ เป็นพระปรางค ์6 องค์ 

แบ่งเป็นหนา้ 3 หลงั 3 โดยปรางคด์า้นหลงัเป็นตวัแทนของเทพเจา้ฮินดูทั้งสามองค ์(พระพรหม พระวษิณุ พระ

ศิวะ) และปรางค์ด้านหน้าแทนสัตวพ์าหนะของเทพเจา้ทั้งสาม องค์ประธานหลงักลางท่ีใหญ่ท่ีสุด เด่นท่ีสุด 

และสูงท่ีสุด (ประมาณ 47 เมตร)  นอกจากน้ี ปรัมบานนั ยงัมีเทวาลยัขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลงัเป็น

องคป์ระกอบ รวมไปถึงรูปป้ันรูปสลกัอีกมากมาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

.......น. จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบาหล ี โดยสายการบิน... เท่ียวบินท่ี.... 

.......น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ทีพ่กั โรงแรม HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 

วนัที ่4 วดัอูลนัดานู บราตัน -  ช้อปป้ิงร้านกฤษณา - บาหล ี– กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

14.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” 

17.40 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เท่ียวบินท่ี TG432 

20.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 



 

อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซยี Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 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 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 มิ.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 
วนัท่ี 25 – 28 มิ.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,875.- 3,900.- 

 
 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป  
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง 
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 25 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเ งิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ



 

5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 2 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
2. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
4. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ  าเป็น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ



 

ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  


