
ทัวรอนิโดนเิซยี ตระการตา มหาบโุรพทุโธ (ID0014)

ประเทศ : อนิโดนเีซยี  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คนื เดนิทางโดย : 

จาการตา - เดนพาซาร(บาหล)ี - บารองแดนซ - ทะเลสาบเบดกัูล - วัดเบราตาน (วหิารกลางน้ํา) - วัดเมง็ว ี- วหิารศักดิ์สทิธิ์ทานาลอ็ท -
หาดจมิบารัน - โรงงานผลติผาบาหล ี- อบูดุ - คนิตามณ ี- โรงงานกาแฟ - เทมภัคศริงิค - วังสลุตาน - พระราชวังวอเตอรพาเลซ - วัดพรา

มนันต - บโุรพทุโธ - ถนนมารโิอโบโร - ยอรกยาการตา - กรงุเทพฯ

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

พักเดี่ยว

12, 26 ม.ิย. 56 29,999 28,999 29,999 6,000

1 กรงุเทพฯ – จาการตา - เดนพาซาร(บาหล)ี

12.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร G ประต ู4 เจาหนาที่ 108 trip คอยใหการตอนรับและ
อาํนวยความสะดวกใหทานกอนเดนิทาง

14.10 น. นาํทานออกเดนิทางสูจากาตาร โดยสายการบนิ การรดูาอนิโดนเีซยี เที่ยวบนิที่ GA 867 (อาหารบนเครื่อง)

17.50 น. ถงึสนามบนิจาการตาเพื่อแวะตอเครื่องสู เมอืงเดนพาซาร (บาหล)ี

20.10 น. นาํทานเดนิทางสู เมอืงเดนพาซาร (บาหล)ี โดยสายการบนิ การดูาอนิโดนเีซยี เที่ยวบนิ GA 420 (อาหารบนเครื่อง)

23.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิงหูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซารเมอืงเอกของเกาะ

ที่พัก ASTONDENPASAR HOTEL หรอืเทยีบเทา

2
บารองแดนซ – ทะเลสาบเบดกัูล – วัดเบราตาน (วหิารกลางน้ํา) – วัดเมง็ว ี– วหิาร
ศักดิ์สทิธิ์ทานาลอ็ท – หาดจมิบารัน

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

นาํทานเดนิทางสูหมูบานบาตบูลูัน ชม บารองแดนซ การแสดงนาฏศลิปบาหลเีกี่ยวกับการตอสูระหวางความด ีแทนดวยสงิโต
บารอง และแมมดรายรังดา ตัวแทนแหงความชัว่ เปนการตอสูกันที่ไมมวีันสิ้นสดุ แสดงใหเหน็ถงึความเชื่ออยางหนึ่งของชาว

บาหลทีี่เชื่อวาเมื่อมคีวามดแีลวยอมมคีวามชัว่ ดังเมื่อมหียนิแลวตองมหียาง เพื่อใหชวีตินัน้เกดิความสมดลุ หลังจากนัน้เดนิ
ทางขึ้นสู เทอืกเขาเบดกัูล ระหวางทางพบกับความอลังการของไมแกะสลักมากมายเปนแบบบาหล ีชาวตางชาตนิยิมซื้อไป
ประดับบานหรอืสปาแบบบาหลทัีว่โลก

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารรมิทะเลสาบ (อาหารพื้นเมอืงแบบบฟุเฟต)

บาย ชมตนน้ําทพิยแหงพระศวิะ ที่วัดเบราตาน ใหทานไดเพลดิเพลนิถายรปูตามอัธยาศัย ใกลๆกันนัน้ม ีสวนสวรรคอรุดุาน ูซึ่ง
งดงามไปดวยพันธุไมและดอกไม ทามกลางอากาศเยน็ตลอดป จากนัน้นาํทานเดนิทางชมวัดที่สวยงามที่สดุ 1 ใน 6วัดของ
บาหล ีวัดทามาอายนุ(เมง็ว)ี อดตีเปนวัดหลวงของกษัตรยิแหงราชวงศเมง็ว ีใชประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแหงราชวงศเมง็วี
เทานัน้ ถกูสรางในครสิตศตวรรษที่17 ที่มคีวามสวยงามมสีระน้ําลอมรอบ บรเิวณวัดอันงดงาม หลังจากนัน้ นาํทานเดนิทาง
วหิารทานาลอ็ท วหิารงศูักดิ์สทิธิ์ของศาสนาฮนิด ูซึ่งสรางไวเพื่อบชูาเทพเจาแหงมหาสมทุรเปนวหิารโบราณ สรางขึ้นในค
รสิตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางไวรมิมหาสมทุรอนิเดยี ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตาของวหิารศักดิ์สทิธิ์



รสิตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางไวรมิมหาสมทุรอนิเดยี ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตาของวหิารศักดิ์สทิธิ์
สวยงามยิ่งนักยามอาทติยอัสดง

ค่ํา บรกิารอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารซฟีูด ณ หาดจมิบารัน

ที่พัก ASTONDENPASARHOTEL หรอืเทยีบเทา

3 โรงงานผลติผาบาหล ี– อบูดุ – คนิตามณ ี– โรงงานกาแฟ – เทมภัคศริงิค

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนัน้เดนิทางไป Topati ชมอตุสาหกรรมการผลติ และเพนท ผาบาตกิ ชมการสาธติการทาํผาบาตกิแบบาหล ีเปนงานฝมอื
แตละขัน้ตอน และทานสามารถนาํเสื้อมาเพนทลายตางๆไดฟร ีชมผาบาตกิที่เปนของชัน้เยี่ยมที่สงออกจาํหนายทัว่โลก จาก
นัน้นาํทาน ชอปปงยานอบูดุ แหลงกาํเนดิศลิปะ วัฒนธรรมตางๆของบาหล ีชอ็ปปงตามอัธยาศัย สนกุกับการตอราคาซื้อของ
ฝากกับแมคา ไดเวลาสมควรนาํทานเดนิทางขึ้นสู หมูบานคนิตามาน ีตัง้อยูบนระดับความสงู 1,500 เมตร และเปนหนึ่งใน
อาณาจักรยคุตน ๆ บนเกาะบาหลี

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทามกลางหบุเขา อากาศเยน็ตลอดป

บาย นาํทานชมความงามของ ภเูขาไฟบาตรู ภเูขาไฟแทนเพศหญงิ ทะเลสาบบาตรู เปนทะเลสาบซึ่งเกดิจากการยบุตัวของ
ภเูขาไฟบาตรู ซึ่งมขีนาดใหญที่สดุในบาหลแีละตัง้อยูดานขางภเูขาไฟที่ยังคกุรุนอยู มคีวามสงูเหนอืระดับน้ําทะเล 1,717
เมตร จากนัน้นาํทานเดนิทางสู โรงงานกาแฟ ชมขัน้ตอนการผลติกาแฟ และเลอืกซื้อสนิคาจากโรงงานกาแฟไดโดยตรง หลัง

จากนัน้เดนิทางสูวหิารศักดิ์สทิธิ์ ธรีตะอัมปลุ สรางในศตวรรษที่ 13 ใชประกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศกษัตรยิเทานัน้ ชม
บอน้ําศักดิ์สทิธิ์ ซึ่งมตีนน้ํามาจากภเูขาไฟ ซึ่งชาวบาหล ีปจจบุันกยั็งมคีวามเชื่อวา เมื่อใครไดอาบน้ําศักดิ์สทิธิ์นี้จะสามารถ
รักษาโรคภัยและจะทาํใหผวิพรรณเปลงปลัง่ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามกับการตกแตงวัดในแบบสไตลบาหลเีซยีนแทๆ ที่
งดงามและมเีอกลักษณโดดเดนไมเหมอืนใคร ทานสามารถผานชมบานพักของอดตีประธานาธบิดอีนิโดนเีซยี ที่ตัง้อยูบนเขา
ใกลๆ ตัววหิาร

19.30 น. นาํทานเดนิทางสูเมอืงยอรกยาการตา โดยสายการบนิ การดูาอนิโดนเีซยี GA 255

19.45 น. เดนิทางถงึเมอืงยอรกยาการตา

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ที่พัก MELIA PUROSANI HOTEL หรอืเทยีบเทา

4 วังสลุตาน – พระราชวังวอเตอรพาเลซ – วัดพรามนันต – บโุรพทุโธ – ถนนมารโิอโบโร

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนัน้นาํทานชมวัดพรามนันต ไดรับการยอมรับเปนมรดกโลกจากองคกรยเูนสโก เปนตาํนานเรนลับแหงเทพเจาฮนิดทัูง้สาม
ชมตนกาํเนดิรามายนะและเจดยีสามองคที่เรยีงรายกันอยางงดงามชมโบราณสถานที่เตม็ไปดวยสถาปตยกรรมที่งดงาม
มหัศจรรยตาํนานเทพแหงฮนิด ูจากนัน้นาํทานชมวังสลุตาน ที่เตม็ไปดวยสิ่งของล้ําคาในวังและเครื่องใชตางๆกอนที่กษัตรยิ
องคสดุทายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการตางๆ และหองเกบ็โบราณวัตถแุละสิ่งล้ําคา
สมัยกอน ประวัตติางๆที่มคีวามเปนมานาศกึษาและมคีาของอารยธรรมชวาใหทานไดถายรปูกับสัญลักษณที่ประตวูัง จากนัน้นาํ
ทานสู พระราชวังวอเตอรพาเลซ พระราชวังวอเตอรพาเลซ มคีวามสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทัว่ไป เนื่องจากโดย
บรเิวณรอบของวังจะมนี้ําลอมรอบวัง และมคีวามสวยงามแตกตางกันจากพระราชวังอื่นๆ ซึ่งเลากันวาในอดตีชาวบานมักจะ



บรเิวณรอบของวังจะมนี้ําลอมรอบวัง และมคีวามสวยงามแตกตางกันจากพระราชวังอื่นๆ ซึ่งเลากันวาในอดตีชาวบานมักจะ
สรางที่อยูอาศัยใกลกับแหลงน้ํา และอยูตามซอกซอย และใตดนิ เพื่อความสงบรมเยน็ในการดาํรงชวีติ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย หลังจากนัน้ นาํทานเดนิทางสูสิ่งมหัจรรยของโลก บโุรพธุโธ เปนวัดพทุธที่ยิ่งใหญที่สดุในโลก ออกแบบและสรางขึ้นในแบบ
ของตัวเองไมเหมอืนที่ใด ไดรับการยกยองเปนมรดกดลกจาก UNESCO และเปนพทุธสถานที่สาํคัญและยิ่งใหญในระดับเดยีว
กับนครวัดในเขมร สรางขึ้นในราศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใตของชวากลางและนับถอืศาสนา
พทุธนกิายมหายานใชหนิจาํนวนมากกวา 1 ลานกอนหรอืประมาณ 55,000 ลกูบาศกเมตร ดวยจาํนวนแรงงานมหาศาลเปน
ระยะเวลากวา 30 ป แตกถ็กูทิ้งใหจมอยูใตเถาถานของภเูขาไฟ Merapi หลังจากการใชงานไมถงึ 200 ป เมื่ออาณาจักรตอง
อพยพผูคนไปอยูทางชวาตะวันออก บโุรพทุโธถกูคนพบอกีครัง้ในศตวรรษที่ 8 และการบรูณะกไ็ดเริ่มขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 20
ชวงที่ดัทชปกครองชวา ในป 1985 กถ็กูวางระเบดิโดยกลุมผูตอตานซอูารโตจนไดรับความเสยีหายอยางหนัก จนตองไดรับ
การบรูณะใหญอกีครัง้ จากนัน้นาํทาน อสิระชอปปงยาน ถนนมารโิอโบโร

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ที่พัก MELIA PUROSANI HOTEL หรอืเทยีบเทา

5 ยอรกยาการตา – จาการตา – กรงุเทพฯ

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

10.30 น. ไดเวลาสมควร นาํทานเดนิทางสูสนามบนิ



10.30 น. ไดเวลาสมควร นาํทานเดนิทางสูสนามบนิ

13.40 - 14.50
น.

เดนิทางสูกรงุเทพ แวะตอเครื่องที่จากาตาร เที่ยวบนิที่ GA 209 (อาหารบนเครื่อง)

16.40 - 20.10
น.

เดนิทางจากจากาตาร สูกรงุเทพ เที่ยวบนิที่ GA 864 (อาหารบนเครื่อง)

20.10 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ดวยความประทับใจ จาก 108 trip

อัตรานี้รวมถงึ :

1. คาตัว๋เครื่องบนิไปกลับ (ตัว๋กรุป)
2. คาที่พัก 2 ทานตอ 1 หองคู
3. คาอาหารทกุมื้อที่ระบใุนรายการ
4. คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
5. คาธรรมเนยีมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไมเกนิ 20 กก.
6. คาธรรมเนยีมเชื้อเพลงิและคาภาษสีนามบนิทกุแหง
7. คาเบี้ยเลี้ยงหัวหนาทัวรจากเมอืงไทย
8. คาประกันอบุัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท ในระหวางการเดนิทาง ทัง้นี้ยอมอยูในขอจาํกัดที่มกีารตกลงไวกับบรษัิทประกัน

อัตรานี้ไมรวมถงึ :
1. คาใชจายสวนตัวตางๆเชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องดื่มนอกรายการ
2. คาทาํเอกสารของผูถอืตางดาว
3. คาวซีาที่มคีาธรรมเนยีมแพงกวาหนังสอืเดนิทางไทย
4. คาน้ําหนักที่เกนิพกัิด
5. คาทปิไกด และคนรถทองถิ่นวันละ 3 USD ตอวันตอลกูคา 1 คน

6. 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



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
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



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


