
ทัวรอนิโดนเิชยี บาหล ีบโุรพทุโธ วาว พักหร ู4 ดาว (ID0015)

ประเทศ : อนิโดนเีซยี  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คนื เดนิทางโดย : 

หาดกตูา - วัดอลูวูาต ู- บาหล ี- วัดเบซากหี - คนิตามณ ี- วัดดานบูาตรู - วัดน้ําพศุักดิ์สทิธิ์ - วัดถ้ําชาง - อบูดุ - ระบาํบาหล ี- บโุรพทุโธ -
วัดพรามนันต - วังสลุตาน - กฤษณะเซน็เตอร - วัดเมงว ี- วัดอลูันดาน ู- นาขาวขัน้บันได - เบดกัูลล - วหิารทานาหลอต - ชอปปง -

กรงุเทพฯ

กาํหนดวันออกเดนิทาง เดอืน ผูใหญ ต่ํากวา 12ป
ต่ํากวา 12ป
(เสรมิเตยีง)

พักเดี่ยว

23 ต.ค. 56 39,900 37,900 38,900 7,500

1 กรงุเทพ - บาหล ี– หาดกตูา - วัดอลูวูาตู

04.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 แถวที่ 1 สายการบนิแอรเอเชยี เจาหนาที่ 108trip คอยใหการตอนรับและ
อาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง

06.15 น. ออกเดนิทางสู เกาะบาหล ีโดยสายการบนิไทยแอรเอเชยี เที่ยวบนิที่ FD 2976 (ที่นัง่บนเครื่อง เราลอ็กที่นัง่ไวลวงหนาและ
บรกิารอาหารเชาบนเครื่อง มื้อที่ 1)

11.30 น. ถงึ ทาอากาศยานนานาชาตงิรูะหไร เกาะบาหล ีผานพธิกีารตรวจคนเขาเมอืงบาหล ี(เวลาที่บาหลเีรว็กวาประเทศไทย 1
ชัว่โมงครับ) จากนัน้นาํทานเดนิทางโดยรถปรับอากาศสูภัตตาคาร บรกิารอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนาํ
ทานชม หาดกตูา ชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สดุของเกาะบาหล ีใหทานชอปปงที่ กตูาเซน็เตอร สมควรแกเวลานาํทานเดนิทางสู เข
ตอลูวูาต ูระหวางทางผานยานนซูาดัว จากนัน้นาํทานชมววิทวิทัศนอันสวยงามยามเยน็ที่ วัดอลูวูาต ูวัดแหงทองทะเล ตัง้อยู
บนสดุปลายผาหนิชันที่สงูเกอืบ 100 เมตร วัดนี้สรางจากการแกะสลักหนิ สมัยราชวงศซเลนดราส ซึ่งอยูบรเิวณหนาผา ทาน
สามารถชมความงามของทองทะเลตัดกับขอบฟา (ที่วัดนี้มลีงิเยอะมาก ตองระมัดระวังเรื่องกระเปาและแวนตานะครับ เพราะลงิ
พวกนี้ชอบมาขโมยกระเปาถอืและแวนตา)

ค่ํา บรกิารอาหารเยน็แบบซฟีูดที่รมิชายหาดรปูครึ่งเสี้ยวพระจันทร หาดจมิบารัน (มื้อที่ 3) สัมผัสบรรยากาศทามกลางเสยีงคลื่น
และเพลงขับกลอมสไตลบาหลจีากนักดนตร ีหลังอาหารนาํทานเขาสูที่พัก พักผอนกันตามอัธยาศัย

ที่พัก ASTON DENPASER HOTEL หรอืระดับ 4 ดาว

2 วัดเบซากหี - คนิตามณ ี- วัดดานบูาตรู - วัดน้ําพศัุกดิ์สทิธิ์ - วัดถ้ําชาง - อบูดุ - ระบาํ
บาหลี

เชา บรกิารอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนาํทานเดนิทางสู ปรุาเบซากหิ (Pura Besakih ) หรอื วัดเบซากหี เปนวัดที่มี
ความสวยงามที่สดุและสาํคัญที่สดุบนเกาะบาหล ีมฉีากหลังคอื ภเูขาไฟกนุงุอากงุ ภเูขาไฟที่สงูที่สดุในบาหล ีคนบาหลยีกให
วัดนี้เปน วัดหลวง (Mother Temple) เปนวัดที่ใหญที่สดุของบาหลแีละยังถอืเปนวัดศักดิ์สทิธิ์ที่สดุกวาทกุวัด มบีรเิวณกวาง
ใหญมาก ภายในมวีัดเลก็ๆ อกี 23 วัด ที่เรยีงรายไปตามไหลเขาอยูเปนชัน้ๆกวา 7 ชัน้ ชม ปรุาเปนาทารัน อากงุ (Pura
Penataraa Aguan) หรอื วัดเปนาทารัน ซึ่งตัง้อยูตรงกลางวัด ทกุๆวันจะมคีนบาหลเีดนิทางมาประกอบพธิทีางศาสนา ทาน
สามารถเหน็ธรรมเนยีมประเพณแีละการแตงกายแบบพื้นเมอืงทัง้ชายและหญงิ รวมทัง้การแบกทนูของบชูาบนศรีษะตามแบบ
ดัง้เดมิดวย จากนัน้นาํทานเดนิทางสู หมูบานคนิตามณ ี(Kintamani) ที่ไดชื่อมาจากเมอืงโบราณแหงหนึ่ง ตัง้อยูรมิปากปลอง
ภเูขาไฟกนุงุบาตรู มทีะเลสาบบาตรูและภเูขาไฟกนุงุบาตรูเปนฉากหลังและเปนจดุชมววิที่สวยงามแหงหนึ่งของบาหลี



ภเูขาไฟกนุงุบาตรู มทีะเลสาบบาตรูและภเูขาไฟกนุงุบาตรูเปนฉากหลังและเปนจดุชมววิที่สวยงามแหงหนึ่งของบาหลี

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคนิตามณ ี(มื้อที่ 5) พรอมชมววิทวิทัศนของ ภเูขาไฟกนุงุบาตรู (Gunung Batur) มอีายกุวา
50,000 ป เปนภเูขาไฟที่ชาวบาหลใีหการสักการะบชูา นับวาเปนภเูขาไฟที่มหัศจรรยของโลก มคีวามสงู 1,717 เมตร เคย
ปะทพุนลาวาและเถาภเูขาไฟมาแลวหลายครัง้ บรเิวณนี้จะมอีากาศเยน็ตลอดทัง้ป ใกลกับภเูขาไฟ คอื ทะเลสาบกนูงุบารตรู
เปนทะเลสาบซึ่งเกดิจากการยบุตัวของภเูขาไฟ หลังอาหารนาํทานเดนิทางสู ปรุาอลูันดานบูาตรู (Pura Ulan Danu Batur)
หรอื วัดดานบูาตรู ซึ่งเปนวัดใหญที่สาํคัญเปนอันดับ 2 ของเกาะบาหล ีวัดแหงนี้มขีนาดใหญโตและงดงาม คลายศลิปะแบบ
เดยีวกับนครวัด นครธม บรเิวณหลังวัดจะมองเหน็ทัง้ทะเลสาบบาตรูและภเูขาไฟกนุงุบาตรู จากนัน้นาํทานเดนิทางสู ปรุาเตยีร
ตาอัมปล (Pura Tirta Empul) หรอื วัดน้ําพศุักดิ์สทิธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรยีกกันวา วัดตัมปะกซรีงิ (Tempak Siling) มบีอน้ําพุ
ศักดิ์สทิธิ์ใสสะอาดที่ผดุขึ้นจากใตดนิ เชื่อกันวาพระอนิทรเปนผูดลบันดาลใหเกดิน้ําพ ุชาวบาหลนียิมมาอาบน้ําที่บอน้ําพ ุจะ
เปนสริมิงคลและขับไลสิ่งเลวราย ทัง้ยังรักษาโรคตางๆไดดวยและเปนวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหล ีบรเิวณวัดจะมรีาน
ของฝากมากมาย ราคาตองตอรองกันสดุๆ คนไทยจะเรยีกวา ตลาดปราบเซยีน และนาํทานชม ปรุากัวกาจาห (Pura Goa
Gajah) หรอื วัดถ้ําชาง ถกูคนพบโดยนักโบราณคดชีาวดัตช เมื่อป ค.ศ.1923 มสีิ่งที่โดดเดนคอืแผนหนิแกะสลักหนาปากทาง
เขาถ้ํา ลักษณะเปนการเจาะจากดานหนาของหนิผา มองดคูลายใบหนาชาง บางกว็าคลายยักษอาปากกวาง ชาวบาหลเีชื่อวา
คอืปากของปศาจราย ภายในถ้ํามรีปูปนศวิลงึค 3 แทง แทนเทพ 3 องค คอื พระพรหม พระศวิะ พระวษิณ ุตามความเชื่อของ
ฮนิด ูดานหนาปากถ้ําเปนสระศักดิ์สทิธิ์ มนี้ําไหลพุงจากปากปลอง จากนัน้สมควรแกเวลานาํทานชม ปรุาสาระวาต ี(Pura
Sarawati) วัดซึ่งตัง้อยูในสวนน้ําพรอมกับสระบัวขนาดใหญและนาํทานชอปปงที่ ตลาดอบูดุ เปนศนูยกลางของงานศลิปะของ
บาหลแีละของฝากราคาถกูมากมาย แบบที่ใครไดมาเยอืนเกาะแหงนี้แลวตองไมพลาดการมาที่นี่

ค่ํา บรกิารอาหารเยน็แบบสไตลบาหลทีี่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) พรอมชม ระบาํบาหล ีเปนการแสดงที่รูจักกันดใีนหมูนักทองเที่ยว
เพราะมกีารจัดใหชมเปนประจาํ เรื่องราวจะเกี่ยวการตอสูกันระหวางฝายดแีละปศาจ (การชมระบาํบาหล ีแนะนาํใหชมในตอน
กลางคนื เพราะจะไดเหน็แสงส ีรวมทัง้ชดุการแสดงแบบหลากหลายครับ) จบการแสดงนาํทานออกเดนิทางเขาที่พัก (วันนี้
เขาที่พักดกึหนอยครับ)

ที่พัก ASTON DENPASER HOTEL หรอืระดับ 4 ดาว

3 บาหล ี- บโุรพทุโธ - วัดพรามนันต – วังสลุตาน - บาหลี

04.30 น. นาํทานออกเดนิทางสู ทาอากาศยานนานาชาตงิรูะหไร บาหลี

06.10 น. ออกเดนิทางสู เมอืงยอรคยากาตาร โดยสายการไลออนแอร อโิดนเีซยี เที่ยวบนิที่ JT 561

06.20 น. ถงึ เมอืงยอรคยากาตาร เมอืงเอกอันดับสองรองจากจาการตา (เวลาที่เมอืงยอรคยากาตาร เรว็กวาที่บาหล ี1 ชัว่โมง) นาํทาน
บรกิารอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนาํทานเดนิทางสู สิ่งมหัจรรยของโลก บโุรพธุโธ เปนวัดพทุธที่ยิ่งใหญที่สดุ

ในโลก ออกแบบและสรางขึ้นในแบบของตัวเองไมเหมอืนที่ใด เปนพทุธสถานี่สาํคัญและยิ่งใหญในระดับเดยีวกับนครวัดใน
เขมร สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใตของชวากลางและนับถอืศาสนาพทุธนกิาย
มหายานโดยใชหนิจาํนวนมากกวา 1 ลานกอนหรอืประมาณ 55,000 ลกูบาศกเมตร ระยะเวลากอสรางกวา 30 ป แตกถ็กูทิ้งให
จมอยูใตเถาถานของภเูขาไฟ Merapi หลังจากการใชงานไมถงึ 200 ป เมื่ออาณาจักรตองอพยพผูคนไปอยูทางชวาตะวันออก
บโุรพทุโธถกูคนพบอกีครัง้ในศตวรรษที่ 8 และการบรูณะกไ็ดเริ่มขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 20 ชวงที่ดัทชปกครองชวา ในป 1985
กถ็กูวางระเบดิโดยกลุมผูตอตานซอูารโตจนไดรับความเสยีหายอยางหนักจนตองไดรับการบรูณะใหญอกีครัง้ และไดรับการ
ยกยองเปนมรดกโลก

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารหลังอาหารนาํทานชม วัดพรามนันต มรดกโลกลาสดุที่เปนตาํนานเรน
ลับแหงเทพเจาฮนิด ูชมตนกาํเนดิรามายนะและเจดยีสามองคที่เรยีงรายกันอยางงดงาม ชมโบราณสถานที่เตม็ไปดวย
สถาปตยกรรมที่งดงามมหัศจรรยตาํนานเทพแหงฮนิด ูและเรื่องรางของการกาํเนดิพระพทุธศาสนาและพระพทุธเจา จากนัน้นาํ
ทานชม วังสลุตาน ที่เตม็ไปดวยสิ่งของล้ําคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนที่กษัตรยิองคสดุทายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง
ชม วังเมกกะลัง รวมทัง้เครื่องบรรณาการตางๆและหองเกบ็โบราณวัตถแุละสิ่งล้ําคาสมัยกอน ประวัตติางๆที่มคีวามเปนมานา
ศกึษาและมคีาของอารยธรรมชวาใหทานไดถายรปูกับสัญลักษณที่ประตวูังชม พระราชวังน้ํา (Water Palace) เปนสถานที่ พัก
ผอนของสลุตาน ภายในมสีระขนาดใหญ จากนัน้นาํทานไปชมวถิชีวีติของชาวอนิโดนเีซยีที่ ถนนสายวัฒนธรรมมาลโิอโบโร
ของเมอืงยอรคยากาตารซึ่งจะมสีนิคาตางๆ เชนเครื่องจักรสาน ภาพวาด ผาบาตกิ กลาวไดวาเปนแหลงรวมงานศลิปะ
หัตถกรรมตางๆ

ค่ํา บรกิารอาหารเยน็ที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารเดนิทางสู สนามบนิยอรคยากาตาร

20.30 น. ออกเดนิทางสู บาหล ีโดยสายการไลออนแอร อนิโดนเีซยี เที่ยวบนิที่ JT 568

22.30 น. ถงึ ทาอากาศยานนานาชาตงิรูะหไร บาหล ีนาํทานเดนิทางโดยรถปรับอากาศทางเขาที่พัก



4
กฤษณะเซน็เตอร - วัดเมงว ี- วัดอลูันดาน ู- นาขาวขัน้บันได - เบดกัูลล - วหิารทา
นาหลอต

เชา บรกิารอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนาํทานชอปปงที่ กฤษณะเซน็เตอร ซึ่งมขีองหลากหลายชนดิ ทัง้เสื้อผา
กระเปา งานไมแกะสลัก กาแฟบาหล ีจากนัน้เดนิทางสู ปรุาทามันอายนุ (Pura Taman Ayun) หรอื วัดเมงว ีซึ่งเปนวัดที่เคย
เปนพระราชวังเกา สรางตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใชประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิราชวงศเมง็ว ีกาํแพง ประตวูัด กอดวยหนิสงู
แกะสลักลวดลายวจิติรบรรจง หลังคาปดูวยหญา สิ่งกอสรางดานใน ตกแตงลวดลายงดงามตามแบบบาหล ีมสีระน้ําลอมรอบ
จากนัน้เดนิทางสูทางตอนเหนอืของเกาะบาหล ีดนิแดนที่สถาปตยกรรมนัน้มคีวามแตกตางจากบาหลใีนสวนอื่นๆ มอีณุหภมูทิี่
หนาวเยน็กวา ตลอดสองขางทางผานชมความสวยงามของสวนผลไม ตระกลูสม วานลิลา กาแฟ โกโก นาํทานชม ปรุาอลูัน
ดานบูราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) นาํทานชมววิทวิทัศนของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เปนทะเลสาบที่มมีนต
ขลัง และชมความสวยงามของ ปรุาอลูันดานบูราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรอื วัดอลูันดาน ูวัดที่สาํคัญและสวยงาม 1
ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบรเิวณกลางน้ํารมิทะเลสาบบราตัน มฉีากหลังเปนภเูขาไฟสงู วัดนี้สรางตัง้แตสมัยศตวรรษที่ 17
เพื่อใชทาํพธิทีางศาสนาพทุธและฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเทวดีาน ูเทพแีหงสายน้ํา มคีวามสวยงามเปนอันสองของเกาะบาหล ีมัก
ปรากฏอยูในภาพถายโมษณาการทองเที่ยวของบาหลเีสมอ

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนาํทานเดนิทางสูจดุชมววิที่งดงามที่สดุของเกาะบาหล ีที่ ปรุาทา
นาหลอต (Pura Tanah Lot) หรอื วหิารทานาหลอต เปนวัดสาํคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีสรางบนโขดหนิคลายเกาะเลก็ ๆ
เวลาน้ําขึ้น จงึดเูหมอืนวัดอยูกลางทะเล เวลาน้ําลง ผูคนสามารถเดนิขามทางเดนิไปยังตัววัดได เปนวัดที่มคีวามศักดิ์สทิธิ์ซึ่ง
ชาวบาหลใีหความเคารพบชูาอยางมาก มทีวิทัศนและบรรยากาศที่สวยงาม สรางโดยนักบวชฮนิด ูดัง ฮยัง นริารธา ตัง้แตสมัย
ศตวรรษที่ 11 เพื่ออทุศิแดเทพเจาและปศาจแหงทองทะเล

ค่ํา บรกิารอาหารเยน็ที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนาํทานเขาสูที่พัก พักผอนกันตามอัธยาศัย

ที่พัก ASTON DENPASER HOTEL หรอืระดับ 4 ดาว

5 บาหล ี- ชอปปง - กรงุเทพฯ

เชา บรกิารอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนาํทานถายรปูกับ อนสุาวรยีมหาภารตะ สัญลักษณของเกาะบาหล ีสมควรแก
เวลาออกเดนิทางสู สนามบนิ ใหนาํทานชอปปงสนิคาปลอดภาษี

12.00 น. ออกเดนิทางกลับสูกรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเอเซยี เที่ยวบนิที่ FD 2977 (พรอมบรกิารอาหารกลางวันบนเครื่อง มื้อ
ที่ 14)

15.20 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ดวยความประทับใจจาก 108trip

อัตรานี้รวมถงึ :

1. คาตัว๋เครื่องบนิสายการบนิแอรเอเชยี กรงุเทพฯ - บาหล ี- กรงุเทพฯ
2. คาตัว๋เครื่องบนิสายการภายในประเทศ บาหล ี- ยอรคจารกาตา - บาหลี
3. คาโรงแรมที่พัก 4 คนื (พักหองละ 2 ทาน ระดับ 4 ดาว)
4. คาอาหารทกุมื้อพรอมอาหารวางและเครื่องดื่ม
5. คารถปรับอากาศนาํเที่ยวและคาธรรมเนยีมเขาชมสถานที่ตางๆ 



5. คารถปรับอากาศนาํเที่ยวและคาธรรมเนยีมเขาชมสถานที่ตางๆ 
6. คาประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1,000,000.-บาท/ทาน 
7. คาภาษสีนามบนิไทย + คาภาษสีนามบาหลี
8. คาน้ําหนักกระเปา ไมเกนิ 20 กโิลกรัม
9. มัคคเุทศกนาํเที่ยวตลอดการเดนิทาง

อัตรานี้ไมรวมถงึ :
1. คาทปิไกดและคนขับรถบาหล ี(คาทปิรวม 20 ดอลลาครับ) 
2. คาทปิหัวหนาทัวรไทย วันละ 50 บาท (รวมทัง้ทรปิ 250 บาท/คน)
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน คาทาํหนังสอืเดนิทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอนิเตอรเนต็ คาซักรดี มนิิ
บารในหอง รวมถงึคาอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร)
4. คาภาษมีลูคาเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ที่จาย 3 % และภาษทีกุชนดิ

เงื่อนไขการชาํระเงนิ :

กรณุาทาํการจองกอนการเดนิทาง อยางนอย 30 วันทาํการหรอืกอนหนานัน้ โดยแฟกซหรอือเีมลหนาพาสปอรตผูเดนิทาง เพื่อยนิยัน
การจองที่นัง่

กรณุาชาํระเงนิมัดจาํ ทันทหีลังจากทาํการจอง ทานละ 40% ของราคาทัวรทัง้หมด สาํหรับการเดนิทางชวงเทศกาล กรณุาชาํระมัดจาํ
50% ของราคาทัวรทัง้หมด

คาทัวรสวนที่เหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คาทัวรทัง้หมดกอนการเดนิทาง อยางนอย 20 วันทาํการ มเิชนนัน้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ
ยกเลกิการเดนิทางของทาน และการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสวนตามคาใชจายที่เกดิขึ้นจรงิ

การเดนิทางในชวงเทศกาลทองเที่ยวหรอืวันหยดุตอเนื่อง อาจจะมกีารเรยีกเกบ็คาทัวรเรว็กวาที่กาํหนดไวขางตน

การยกเลกิและการเปลี่ยนแปลง :

หากมกีารยกเลกิจะตองแจงทางบรษัิทกอนเดนิทางอยางนอย 30 วันทาํการ หรอืกอนหนานัน้

หากเปนชวงเทศกาลหรอืวันหยดุตอเนื่อง ตองแจงยกเลกิกอนเดนิทางอยางนอย 45 วันทาํการ หรอืกอนหนานัน้

หากยกเลกิกอนออกเดนิทางนอยกวาวันดังกลาว ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงนิทัง้หมด หรอื บางสวนตามที่เกดิคาใชจายขึ้น
จรงิ เนื่องจากทางบรษัิท ฯ มคีาใชจายที่ไดชาํระลวงหนาไปแลว

กรุปที่เดนิทางชวงวันหยดุ ฤดทูองเที่ยว เทศกาลสาํคัญ จะไมมกีารคนืเงนิมัดจาํ หรอืคาทัวรทัง้หมด หากไมไดปฏบิัตติามเงื่อนไขตางๆ
ที่ไดระบไุว

ขอมลูเกี่ยวกับการยื่นวซีา :

1. คนไทยถอืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย ไมตองยื่นขอวซีากอนออกเดนิทาง

2. เตรยีมหนังสอืเดนิทางมอีายกุารใชงานเหลอืมากกวา 6 เดอืนขึ้นไป เพื่อยื่น ณ ดานตรวจคนเขาเมอืง

3. สทิธิ์การออกวซีาขึ้นอยูกับสถานทตูเทานัน้

เงื่อนไขและขอกาํหนดอื่นๆ :

รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูคา (Partner)

อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคา
บรกิารในกรณทีี่มกีารขึ้นราคาคาตัว๋เครื่องบนิ คาประกันภัยสายการบนิ คาธรรมเนยีมน้ํามัน หรอืมกีารประกาศลดคาเงนิบาท หรอือัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดนิทาง

บรษัิทฯ รับเฉพาะผูมวีัตถปุระสงคเดนิทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้

หากทานถกูเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา - ออกเมอืง ดวยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเปนเหตผุลซึ่งอยูนอก
เหนอือาํนาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมคนืเงนิบางสวนหรอืทัง้หมด

บรษัิทจะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรอื หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิ่งผดิกฎหมาย เชน ยาเสพตดิ และจะไมมี
การคนืเงนิคาบรกิารทัง้หมด

หากทานถกูปฏเิสธการเขา - ออกเมอืง ไมวาประเทศใดจนทาํใหทานไมสามารถเดนิทางตอไปได คณะทัวรทานอื่น ๆ รวมถงึไกดจะไม
สามารถรอทาน ณ สนามบนิได จาํเปนตองออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว เพื่อไมใหกระทบกับลกูคาทานอื่น แตทางตัวแทนบรษัิทฯ
จะทาํหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทาํการตดิตอชวยเหลอืทานเปนระยะ

บรษัิทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมอืงใหกับชาวตางชาต ิหรอื คนตางดาวที่
พาํนักอยูในประเทศไทย แตจะทาํหนาที่ชวยเหลอืเจรจา แตอาํนาจสทิธิ์ขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมอืง

บรษัิทฯ จะทาํหนาที่เปนตัวแทนในการเรยีกรองคาชดใชจากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสงเมื่อเกดิการสญูหายของ สัมภาระ



บรษัิทฯ จะทาํหนาที่เปนตัวแทนในการเรยีกรองคาชดใชจากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสงเมื่อเกดิการสญูหายของ สัมภาระ
ระหวางการเดนิทาง แตจะไมรับผดิชอบตอการสญูหายดังกลาว

ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบรกิารใด ๆ ไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน ถอืวาทานสละสทิธิ์ ไมสามารถเรยีกรองขอคนืคาบรกิาร
ได

หากทานไมเดนิทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบนิขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนาํมาขอคนืเงนิได

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนกาํหนดการเดนิทาง หากมผีูรวมเดนิทางในคณะทัวร ไมครบตามที่กาํหนดไว

คาบรกิารที่ทานชาํระกับทางบรษัิทฯ เปนการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดชาํระใหกับบรษัิทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมา
ขาดเชนกัน

ดังนัน้หากทานมเีหตอัุนใดที่ทาํใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบไุว ทานจะขอคนืคาบรกิารไมได

กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลกิ ลาชา เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิท
ขนสง หรอื หนวยงานที่ใหบรกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคนืเงนิใหสาํหรับคา

บรกิารนัน้ๆ

มัคคเุทศก พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมมสีทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูมี
อาํนาจของบรษัิทฯ กาํกับเทานัน้

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคาเสยีหายในเหตกุารณที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความลาชาของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการ
นัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัต ิทรัพยสนิสญูหายตามสถานที่ตางๆ และอื่นๆ ที่อยูนอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คาใช
จายเพิ่มเตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอืทางออม เชน การเจบ็ปวย การถกูทาํราย การสญูหาย ความลาชา หรอื จากอบุัตเิหตตุางๆ

บรษัิทฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจาํกัด
ดานภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสงูสดุของลกูคา
สวนมากเปนสาํคัญ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้นี้ใหขึ้นอยูกับดลุยพนิจิของบ
รษัิทฯ เทานัน้ อกีทัง้ขอสรปุและขอตัดสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถอืเปนขอยตุสิิ้นสดุสมบรูณ

เงื่อนไขสาํคัญ โปรดตรวจสอบกอนสาํรองที่นัง่ :
เพื่อใหการสัง่ซื้อ และตกลงซื้อขาย สนิคา บรกิาร จากบรษัิท ฯ เปนไปโดยสมบรูณ กรณุาดาํเนนิการดังตอไปนี้ 

1. ทานตองตรวจสอบการสะกดเปนภาษาอังกฤษตาง ๆ ใหตรงกับ หนังสอืเดนิทาง ( Passport )

1. ชื่อ + นามสกลุ ของผูโดยสารทกุคน

2. คาํนาํหนา ชื่อ เชน Mr. / Mrs. / Miss.

3. ชื่อ / ชัน้ยศ / ทางตาํรวจ / ทหารเปนตน (ถามแีละตองการระบ)ุ

4. เบอรสะสมไมลของสายการบนิตาง ๆ เชนของการบนิไทย เปนตน (ในกรณทีี่สามารถสะสมไมลได)

5. กรณมีเีดก็รวมเดนิทาง โปรดตรวจสอบวาอายเุดก็นัน้ ๆ อยูในเกณฑที่จะตองใชราคาบัตรโดยสารประเภทใด ตรงตามอายขุอง
เดก็หรอืไม

6. โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนังสอืเดนิทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร และผูรวมเดนิทางทกุทาน วาจะตองคงมอีายเุหลอื ณ
วันเดนิทาง มากกวา 6 เดอืน ขึ้นไป

2. ความผดิพลาดในขอ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดหากยังไมไดมกีารออกบัตรโดยสาร ทัง้นี้หากมตีรวจพบความผดิ
พลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแลว การแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูโดยสารจะตองชาํระคาใชจายในการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยผูโดยสารตองเปนผูรับภาระคาใชจายทัง้หมดที่เกดิขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตัว๋จะเสยีคาใชจายประมาณ 1200 บาท / ตัว๋ 1 ใบ
สวนในกรณ ี1.6 ผูซื้อ จะตองเปนผูตรวจสอบ และเตรยีมความพรอมของเอกสารดวยตัวทานเอง บรษัิทฯ ไมสามารถ ดาํเนนิการใด ๆ
แทนทานไดทัง้สิ้น

3. กรณทีี่ ทานไมไดทาํการทักทวงใด ๆ แบบไปลายลักษณอักษร บรษัิท ฯ ถอืวาทานไดตกลงรับทราบเงื่อนไข และขอกาํหนดทัง้หมด
ของบรษัิท ฯ เปนที่เรยีบรอยแลว โดยหากเกดิความเสยีหายใด ๆ ขึ้น บรษัิท ฯ ไมตอง รับผดิชอบ ใด ๆ ทัง้สิ้น

4. หากทานมขีอสงสัยใด ๆ กรณุาสอบถามเจาหนาที่ฝายชวยเหลอืและสาํรองที่นัง่ ที่ทานตดิตอไดตลอดเวลาทาํการของบรษัิทฯ ระหวาง
09.00 – 17.00 น ในวันจันทร – ศกุร และในวันเสาร ระหวางเวลา 10.00 - 14.00 น. ไดทางโทรศัพท หมายเลข 02 938 7855 และ
โทรสาร 02 938 6433

**โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแตละครัง้จะตองมจีาํนวนผูโดยสารตามที่บรษิัทฯ กาํหนดไว


