
 

 

วัดอูลูวาตู | วัดทานาหลอต | วัดเลมปูยางค 

วัดเตียรตาอัมปล (วัดตัมปะซิริง) | บาหลีสวิงค | วัดอูรันดานูบราตัน 

 

 

  

 อนิโดนีเซีย BALI JOURNEY 4 วัน 3 คืน

เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2562

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 18,999.- 
เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ-บาหล-ีอนุสาวรียมหาภารตะ-คูตา-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน 

วันที่ 2   วัดเตียรตาอัมปล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมูบานคินตามณี-วัดเลมปูยางค-ปุระเบซากิห 

วันที่ 3   บาหลีสวิงค- กาแฟขี้ชะมด-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาตลอต-Kecak Dance 

วันที่ 4   Pandawa Beach-บาหล-ีกรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ-บาหลี-ผานชม อนุสาวรียมหาภารตะ-คูตา-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน 

06.30 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3 เคานเตอร D เช็คอินกรุปของสายการบิน 

การบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนาทัวร  ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

08.50 น. นําทานเดินทางสู เมืองเดนพารซาร หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG431 ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ช่ัวโมง 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพารซารหรือเกาะบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแหงน้ีต้ังช่ือไวเพ่ือเปนเกียรติแก พันโท อี กุสตี งูระหไร ผูบัญชาการกองกําลังชาว

อินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูรบที่มารกาเมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช ระหวางการปฏิวัติอินโดนีเซีย

เพ่ืออิสรภาพ สนามบินแหงน้ีต้ังอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาทองถิ่นเร็ว

กวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) นําทาน

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู คูตา อยูทางตอนใตของบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย เปนเมืองทองเที่ยวในบาหลีที่มีพ้ืนที่ติดทะเล ซึ่งเปนแหลงรวมวัฒนธรรม สถาปตยกรรมแบบบาหลี

ด้ังเดิม อีกทั้งยังมีชายหาดที่สวยงาม และแหลงทองเที่ยวยามค่ําคืน ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศอินโดนีเซีย 

นําผานชม อนุสาวรียมหาภารตะ ซึ่งเปนสัญลักษณของเกาะบาหลี เลาเรื่องราวเกี่ยวกับการสูรบของเทพใน

ตํานานมหากาพยมหาภารตะ เกี่ยวกับความขัดแยงของพ่ีนองสองตระกูล ระหวางตระกูลเการพ และตระกูล

ปาณฑพ จนบานปลายไปสูมหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแตละฝายเขารวมรบดวยเปนจํานวนมาก กลาวกันวาน่ี

คือการตอสูระหวางฝายธรรมะ และฝายอธรรม ความดี และความช่ัว ซึ่งในที่สุดแลวฝายปาณฑพก็เปนผูชนะใน

สงครามครั้งน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ต้ังอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูง

เกือบ 70 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหลี เปนวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหงที่อยูริมทะเล สรางขึ้น

ในคริสตศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 และไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี ภายในวัด

แบงเปน 3 สวนตามความเช่ือ คือ สวรรค มนุษย และ ภูตผีปศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเปนรูปปกครุฑต้ังอยูสอง

ขาง เวนชวงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเปนหนากาก ดูนาเกรงขามเปนผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู ขาง

ประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ช้ันสุดทายเปนเจดียซึ่งถือเปนบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดน้ัน จะอนุญาตให

เขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล  โปรดระวัง แวนตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ตางๆ 

เน่ืองจากมีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยูในวัดแหงน้ี วัดน้ีจัดไดวาเปนจุดที่สวยงามแหงหน่ึง โดยเฉพาะในเวลาที่

พระอาทิตยกําลังลับขอบฟา นําทานเดินทางสูหาด จิมบารัน  เปนหาดที่มีความยาวหลายกิโลเมตรและเปนที่ต้ัง

ของรานอาหารทะเล เรียงรายเปนระเบียบยาวนับรอยโตะ พรอมบรรยากาศดินเนอรริมทะเลยามอาทิตยอัสดงที่

แสนโรแมนติก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองเมนู ซีฟูดสไตลบาหล ีทามกลางบรรยากาศแสน

โรแมนติค ริมชายหาดจิมบารัน 

ที่พัก โรงแรม Bedrock Hotel Kuta หรือเทียบเทา,เกาะบาหล ี 

วันที่2 วัดเตียรตาอัมปล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมูบานคินตามณี-วัดเลมปูยางค-ปุระเบซากิห 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 นําทานชม วัดเตียรตาอัมปล (Tirta Empul Temple) วัดนํ้าพุศักด์ิสิทธ์ิซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา วัดตัมปะซี

ริง (Tampak siring) ตามตํานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย่ิงใหญของเบอดูลูใชเวทมนตแกะสลักอนุสรณ

สถานน้ีดวยเล็บมือของตน เปนอนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวาใชในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ (ซึ่ง

เช่ือกันวาทําใหราชวงศ หลังจากเสียชีวิตลงไดกลายเปนเทพเจา) ภายในวัดทานจะไดพบกับบอนํ้าศักด์ิสิทธ์ิซึ่ง

ปจจุบันน้ียังมีนํ้าผุดขึ้นมาตลอดเวลาเช่ือกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้นตอนที่เจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสรางบอนํ้าอมฤตชุบ

ชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงน้ีถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บอนํ้าพุศักด์ิสิทธ์ิใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใตดิน 

เปนที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือวาถาไดมาอาบนํ้า จะเปนสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย และ

รักษาโรคตางๆ ในทุกๆปจะผูคนนิยมเดินทางมาเพ่ือชําระรางกายใหบริสุทธ์ิ ที่นํ้าพุแหงน้ีเปนจํานวนมาก จากน้ัน

ใหทานอิสระชอปปงที่ ตลาดปราบเซียน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเชนเสื้อผา,ของที่ระลึก

,ผาพันคอ,ผาโสรงพ้ืนเมือง,กระเปา,ตุกตาไมแกะสลัก และสินคาพ้ืนเมืองอีกมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง 

หมูบานคินตามณี หมูบานแหงน้ีเปนจุดชมวิว ภูเขาไฟบารตูห และทะเลสาบบารตูห ที่สวยงามที่สุด ชมวิว

ทิวทัศนของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 

 

 

 

 

 



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ที่ต้ังอยูบนระดับความสูง

กวา 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารตูห ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ทามกลางสายหมอกที่ลอยพัด

ผาน อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ 

 ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห ที่ต้ังอยูบนระดับความสูงกวา 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารตูห ที่

เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ทามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผาน อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดเลมปูยางค (Pura Lempuyang Temple) วัดเกาแกที่สะทอนศิลปวัฒนธรรมของ

ชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ที่แบงพ้ืนที่ของวัดเปน 3 สวนเหมือนกับรางกายมนุษย 

(สวนศีรษะ รางกาย และปลายเทา) โดยช้ันบนสุดจะเปนที่ประทับขององคพระศิวะ หน่ึงในเทพเจาสูงสุด 3 

พระองค (ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ใหทานอิสระถายภาพกับประตูหินขนาดใหญ ที่มีฉากหลังเปนภูเขา

ไฟอากุง หน่ึงในภูเขาที่ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดเบซากิห (Besakih Temple) ซึ่ง

ถือวาเปนวัดคูบานคูเมืองที่ใหญที่สุด และศักด์ิสิทธ์ิที่สุดในบาหลี วัดเบซารกิหแหงน้ีถือเปนมารดรแหงมวลวิหาร 

(Mother Temple) เน่ืองจากเปนสถานที่สวดบูชาที่ใหญและสําคัญที่สุดของบาหลี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ  

ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเทา,เมืองอุบุด 

 

วันที่ 3 บาหลีสวิงค - กาแฟขี้ชะมด-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาตลอต-Kecak Dance 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานสู บาหลีสวิงค (Bali Swing Family) สนุกสนานกับการน่ังชิงชาทามกลางธรรมชาติที่สวยงาม (รายการ

น้ี ไมรวมคาน่ังชิงชา ประมาณ 700 บาท) และเพลิดเพลินกับการถายภาพ กับรังนกขนาดใหญ ทามกลาง

ธรรมชาติ ระหวางน้ันใหทานไดชมการทํากาแฟขี้ชะมด (Coffee Plantation) ที่มีช่ือเสียงของบาหลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดอูรันดานูบราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เปนวัดที่สําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะ

บาหล ีต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเปนภูเขาที่สวยงามบนความสูง

จากระดับนํ้าทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 เพ่ือใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู 

และสรางไวเพ่ืออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหงสายนํ้าทองทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดนของวัดแหงน้ีจะมีศาลาซึ่งมี

หลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ช้ัน อีกทั้งยังเปนสัญลักษณที่ใชตีพิมพรูปลงดานหลังธนบัตร

แบบ 50,000 รูเปยะหของอินโดนีเซีย นําทานเดินทางกลับ ระหวางทาง ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่

สดช่ืน ชมวิวนาขั้นบันได   จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดทานาหลอต  ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุด

ของบาหล"ี คําวา ทานา แปลวาโลก คําวา ลอต แปลวาทะเลเช่ือวาวัดแหงน้ีเปนสัญลักษณของการบรรจบกันของ

ธรรมชาติและจักรวาล เปนวัดที่ต้ังอยูบนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเปนแหลมย่ืนออกไปในทะเล  สรางอยูบน

โขดหินลักษณะคลายเกาะ  เวลานํ้าขึ้นจะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล เวลานํ้าลดสามารถเดินขามไปยังตัววัดได วัด

น้ีสรางขึ้นโดยนักบวชฮินดูช่ือ ดัง ฮยัง นิรารธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพ่ืออุทิศใหแกเทพเจาและปศาจแหงทอง

ทะเล ใหทานเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝงทะเลยามอาทิตยใกลลาลับขอบฟาที่แสนงดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทานชม ระบําไฟ (Kacak Fire Dance) โชวระบําไฟบูชาเทพเจาที่มีช่ือเสียงของชาวบาหลี เปนการ

ถายทอดเรื่องราวการตอสูระหวางหนุมานและทศกัณฑโดยมีหมูคนรายลอมคอยรองและสงเสียงเปนจังหวะ

ประสาน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ  

ที่พัก โรงแรม Pertiwi Hotel Ubud หรือเทียบเทา,เมืองอุบุด 

วันที่ 4 Pandawa Beach-บาหล-ีกรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 
นําทานเดินทางสู Pandawa Beach ใหทานไดผอนคลายกับบรรยากาศริมทะเล อิสระถายภาพทะเลสีฟาคราม 

และภูเขาหินที่ถูกแยกเปนสองฝงดวยถนนที่ตัดผานเปนทางเขาหาด 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

14.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิงรูะหไร “Ngurah Rai International Airport” 

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

20.50 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบรกิาร : อินโดนีเซยี Bali Journey 4วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเด่ียว 

ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 

ทานละ 

วันที่ 09-12 ส.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 8,900 

วันที่ 11-14 ต.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 

วันที่ 12-15 ต.ค 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 

วันที่ 20-23 ต.ค 62 19,999 18,999 17,999 4,500 8,900 

วันที่ 25-28 ต.ค 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 

วันที่ 05-08 ธ.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 9,900 

วันที่ 07-10 ธ.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 

วันที่ 21-24 ธ.ค. 62 18,999 17,999 16,999 4,500 8,900 

วันที่ 28-31 ธ.ค. 62 21,999 20,999 19,999 4,500 9,900 

วันที่ 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 

63 
23,999 22,999 21,999 4,500 9,900 

วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 

63 
23,999 22,999 21,999 4,500 9,900 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลบั) ทานละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ต๋ัวเครือ่งบิน  

 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคเุทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานัน้ 

กรณีถือหนังสอืเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 

 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน

ทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หาก

เกิดความผิดพลาด 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัด

จําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา

ทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 

3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 

4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 

5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  



 

 

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน

บาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  

8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. กระเปาเดินทาง 

2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 3,000 บาท 

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด  

20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, 

คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 

7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ

ไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความ

เจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 



 

 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไม

รับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมี

สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองที่น่ัง

บนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ

ที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่ เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 

เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะ

ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ

น้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท

ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะ

จัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก

ครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 




