
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT606
ทวัรอ์นิโดนเีซยี บาหล ีบุโรพทุโธ 4 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรอ์นิโดนีเซยี , 4 วัน 3 คนื ,

Mega Boutique Hotel

บาหล ี- วัดอลููวาตู - ระบําไฟ Kacak Fire Dance - หาดจมิบารัน - หมูบ่า้นคนิตามณี
ชมววิภูเขาไฟบารต์ูห ์- วัดทานาหล็์อต - วัดปะวน - มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ
วัดเมนดุท - วัดพราหม์นันต ์- ทะเลสาบบราตัน - วัดอลูันดานู บราตัน 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - บาหล ี- วดัอลูวูาต ู- ระบําไฟ Kacak Fire Dance - หาดจมิบารนั

06.30
คณะมาพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอนิกรุป๊ของสายการบนิ การบนิไทย
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

08.50 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์า่ร ์หรือ เกาะบาหล ีโดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG431 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง

14.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร Ngurah Rai International Airport เมอืงเดนพารซ์า่รห์รือเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี
สนามบนิแหง่นีตังชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงรูะหไ์ร ผูบั้ญชาการกองกําลังชาวอนิโดนีเซยี
วรีบรุุษในการสูร้บทมีารก์าเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวัิตอินิโดนีเซยีเพอือสิรภาพ



สนามบนิแหง่นีตังอยู่หา่งจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัอลูวูาต ู(Uluwatu Temple) วัดทตัีงอยู่บนหนา้ผารมิทะเลทสีงูเกอืบ 70 เมตร
ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตตั้งของเกาะบาหล ีเป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหง่ทอียู่รมิทะเล สรา้งขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี11
มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบง่เป็น 3 สว่นตามความเชอื คอื สวรรค ์มนุษย ์และ
ภตูผปีีศาจ ประตวัูดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตังอยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรงกลาง ประตถัูดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก
ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทัิกษ์คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลักพระพฆิเณศ
ชนัสดุทา้ยเป็นเจดยีซ์งึถอืเป็นบรเิวณทมีคีวามสําคัญทสีดุนัน จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูจีะสวดบชูาเทพแหง่ทอ้งทะเล โปรดระวัง
แวน่ตา, หมวก หรือเครืองประดับตา่ง  ๆเนืองจากมฝีงูลงิจํานวนมากทอีาศัยอยู่ในวัดแหง่นี วัดนีจัดไดว้า่เป็นจดุทสีวยงามแหง่หนงึ
โดยเฉพาะในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังลับขอบฟ้า

จากนันนําทา่นชม ระบําไฟ (Kacak Fire Dance) โชวร์ะบําไฟบชูาเทพเจา้ทมีชีอืเสยีงของชาวบาหลี
เป็นการถ่ายทอดเรืองราวการตอ่สูร้ะหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หาดจมิบารนั

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ใหท้า่นไดล้มิลองเมนู ซฟีู๊ ดสไตลบ์าหล ีทา่มกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิ รมิชายหาดจมิบารนั

ทพีกั
Mega Boutique Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ศนูยผ์า้บาตกิ - ศนูยเ์ครอืงเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์- วดัทานาหล็์อต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นชม ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบตา่ง  ๆซงึมลีวดลายสสีนัความแตกตา่งจากผา้บาตกิทัวไป ศนูยเ์ครอืงเงนิ
ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครืองเงนิ และเครืองประดับของใชต้า่ง  ๆทมีกีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทมีชีอืเสยีงของบาหลี

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมู่บา้นแหง่นีเป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ
ชมววิทวิทัศนข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีูกปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทังปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทตัีงอยู่บนระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์หู ์ทเีกดิขนึจากการยุบตัวของภเูขาไฟ
ทา่มกลางสายหมอกทลีอยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot )  ไดรั้บฉายาวา่"วัดทมีทีวิทัศนส์วยงามทสีดุของบาหล"ี คําวา่ ทานา แปลวา่โลก
คําวา่ ลอต แปลวา่ ทะเล เชอืวา่วัดแหง่นีเป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทตัีงอยู่บนชายหาดรมิทะเล
มลัีกษณะเป็นแหลมยืนออกไปในทะเล สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ เวลาน ้าํขนึจะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล
เวลาน ้าํลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนีสรา้งขนึโดยนักบวชฮนิดชูอื ดัง ฮยัง นริารธ์า ในสมัยศตวรรษท ี11
เพอือุทศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝังทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทแีสนงดงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Mega Boutique Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
บาหล ี- ยอรค์จารก์าตา้(บนิภายใน) - มหาเจดยีบ์ุโรพทุโธ - วดัปะวน - วดัเมนดทุ - วดัพราหม์นนัต ์- บาหล(ีบนิภายใน)



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก หรือ Breakfast Box

..... น.
ออกเดนิทางตอ่สู ่ยอรค์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ... เทยีวบนิท ี....

..... น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาดสิคุปิโต เมอืงยอรค์ยาการต์า้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาเจดยีบ์ุโรพทุโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพทุธทใีหญ่ทสีดุในโลกสรา้งขนึโดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร์
เป็นสถูปแบบมหายาน สนันษิฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษท ี7-9 หรือพทุธศักราช 1393 ตังอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนทรีาบเกฑุ
ทางฝังขวาใกลก้ับแม่น ้าํโปรโก หา่งจากยอกยาการต์า ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กโิลเมตร มหาสถูปบโุรพทุโธ
อันงดงามนันรังสรรคข์นึดว้ยความรักความศรัทธาอย่างเปียมลน้ตอ่พระพทุธศาสนาของชนชาวศรีวชิยั
ประตมิากรรมแตล่ะชนิไดรั้บการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรือจักรวาล โดยสรา้งขนึจากหนิลาวา
มพีนืทโีดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นสเีหลยีมจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร
แตล่ะดา้นมบัีนไดและซุม้ประตขูนึสูม่หาเจดยี ์ซงึมทัีงหมด 10 ชนั ชนั 1-6 มลัีกษณะเป็นรูปสเีหลยีม สว่นชนัท ี7-10 มลัีกษณะเป็นรูปทรงกลม
สว่นฐานของบโุรพทุโธ ประกอบดว้ยขันบันไดใหญ่ 4 ขัน กําแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 ภาพ
เป็นภาพทแีสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ยัีงขอ้งอยู่ในกาม ผกูพันกับความสขุ สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รูจ้บ
สว่นนีจัดอยู่ในขันกามภมู ิในสว่นทสีอง คอืสว่นบนของฐานนัน ผนังทังดา้นนอกดา้นในมรีูปสลักเรืองราวเกยีวกับพทุธประวัตแิละชาดกตา่งๆ
ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนีถอืเป็นขันรูปภมู ิคอืขันตอนทมีนุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทสีาม
คอืสว่นของฐานกลมทมีเีจดยีท์รงระฆังคว่าํ จํานวน 72 องค ์แตล่ะองคบ์รรจดุว้ยพระพทุธรูป ตังเรียงรายอยู่ 3 ระดับ
โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญ่ซงึเป็นสญัลักษณ์สดุยอดของบโุรพทุโธ จํานวน 72 นัน หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รูป 18 เจตสกิ 52 จติ 1
นพิพาน 1 และฐานพระเจดยีท์เีป็นรูปบัวผลบิานนันบง่บอกถงึการรูต้นืและเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญ่นันภายในไม่ไดบ้รรจสุงิใดไว ้
อาจสอืใหเ้ห็นถงึความวา่ง อันถงึทสีดุของนพิพานแลว้ ย่อมไรลั้กษณ์ ไรรู้ปรอยใด  ๆในสว่นนีถอืเป็นขันอรูปภมูิ
ทมีนุษยไ์ม่ผกูพันกับทางโลกอกีตอ่ไป

จากนันนําทา่นสู ่ศนูยเ์ครอืงเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการทําเครืองเงนิอย่างละเอยีด โดยชา่งฝีมอืทปีระณีต 

จากนันนําทา่นชม วดัปะวน (Candi Pawon) เป็นวัดทไีดส้รา้งขนึเป็นทสํีาหรับเก็บน ้าํศักดสิทิธเิพอืชําระลา้งจติใจกอ่นเขา้ไปสูม่หาวหิารบโุรพทุโธ

จากนันนําทา่นชม วดัเมนดทุ (Candi Mendut) ซงึถอืเป็นวัดทเีกา่แก ่โดยสนันษิฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ลยีกันกับบโุรพทุโธ
โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหง่นีตังอยู่ทหีมู่บา้น Mendut หา่งจากกลุม่วัดบโุรพทุโธ ประมาณ 3 กโิลเมตร
พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์วัดแหง่นีถูกคน้พบในปี 1836
อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทังไดรั้บการบรูณะในปี 1897 ในปัจจบัุนยังมพีระสงฆจํ์าพรรษาอยู่ในวัดนี ซงึในระหวา่งการบรูณะบโุรพทุโธ
นักโบราณคดก็ีพากันประหลาดใจทพีบวา่ วัดทัง 3 แหง่นี ตังอยู่ในตําแหน่งทเีป็นเสน้ตรงเดยีวกัน ทําใหนั้กโบราณคดสีว่นหนงึเชอืวา่ Candi
Mendut และ Candi Pawon คอื สว่นหนงึของบโุรพทุโธ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม วดัพรามนนัต ์ซงึไดรั้บการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 1991 หมู่วหิารแหง่ ปรัมบานันของฮนิด ูสรา้งเสร็จราวปี
856 เพอืฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผูส้บืทอดราชวงศส์นัชยั) วหิารปรัมบานัน ตังอยู่ทหีมู่บา้น ปรัมบานัน ทางทศิตะวัน
ออกของเมอืงยอกยา ปรัมบานัน เป็นสงิกอ่สรา้งทมีคีวามสําคัญไม่ยงิหย่อนไปกวา่บโุรพทุโธ
เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดทูใีหญ่ทสีดุในอนิโดนีเซยี วหิารแหง่นีมเีทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังดว้ยกัน คอื
องคป์ระธานหลังกลางทใีหญ่ทสีดุ เดน่ทสีดุ และสงูทสีดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยทสีรา้งขนึถวายแดพ่ระอศิวร อกี 2 หลังเล็กลงมา
แบง่เป็นเทวาลัยทศิเหนือทสีรา้งถวายแดพ่ระนารายณ์ และเทวาลัยทศิใตท้สีรา้งขนึถวายแดพ่ระพรหม นอกจากนี ปรัมบานัน
ยังมเีทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอกีร่วม 250 หลังเป็นองคป์ระกอบ รวมไปถงึรูปปันรูปสลักอกีมากมาย ซงึดว้ยความเกา่ ความเกา๋ ความขลัง
ความงาม ความยงิใหญ่อลังการและความสําคัญแหง่รอยอดตีในศาสนาฮนิดู

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

..... น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงบาหล ีโดยสายการบนิ... เทยีวบนิท.ี...

..... น.



เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร Ngurah Rai International Airport เกาะบาหล ี

จากนันนําทา่นเขา้สู ่ทพีกั ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
Mega Boutique Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ทะเลสาบบราตนั - วดัอลูนัดานู บราตนั - ชอ้ปปิงรา้นกฤษณา - บาหล ี- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั 

นําทา่นชม วัดอลูนัดานู บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดทสํีาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
ตังอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทมีคีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาทสีวยงามบนความสงูจากระดับน ้าํทะเลกวา่ 1,000 เมตร
สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี17 เพอืใชทํ้าพธิกีรรมทางศาสนาพทุธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พอือุทศิแด ่เทว ีดานู เทพแหง่สายน ้าํทอ้งทะเลสาบบราตัน
ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นีจะมศีาลาซงึมหีลังคาทรงสงู หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชนั
อกีทังยังเป็นสญัลักษณ์ทใีชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปียะหข์องอนิโดนีเซยี 

จากนันนําทา่นสู ่รา้นกฤษณา รา้นขายของฝากชอืดังทไีดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีหง่นี อาท ิเชน่ ขนมพนืเมอืง,
เสอืผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครืองประดับสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของฝากกอ่นเดนิทางกลับ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร Ngurah Rai International Airport

17.40 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิไทย (Thai airway) เทยีวบนิท ีTG432

20.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:58 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ หกั ณ ทจี่าย 3%

• กระเป๋าเดนิทาง

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจาํ
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด



• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ
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