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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ กรุป๊ละ 

21 – 23 เมษายน 61 13,331 2,500 FD 24 

05 – 07 พฤษภาคม 61 13,331 2,500 FD 24 

19 – 21 พฤษภาคม 61 13,331 2,500 FD 24 
09 – 11 มถินุายน 61 13,331 2,500 FD 24 
23 – 25 มถินุายน 61 13,331 2,500 FD 24 
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มหศัจรรย ์“บาหล”ี มนตเ์สนห่ท์ ีน่า่หลงใหล 

วหิารกลางทะเล “ทานาหล์อต” ทวิทศันท์ีส่วยงาม 

สมัผสัอารยธรรมโบราณ ณ วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์ชมวถิชีวีติชาวบา้น ความเชือ่ทีม่มีาชา้นาน 

ชมระบ าพืน้เมอืงของชาวบาหล ี“บารองแดนซ”์ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงอยา่งจใุจ 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี FD 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เกาะบาหล ี– ผา่นชมอนสุาวรยีม์หาภารตะ – วดัทามนัอายนุ – วหิารทานาหล์อต  

04.00 น.   คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.15 น.  น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีโดยสายการ

บนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 396 

11.30 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี

ประเทศอนิโดนเีซยี ชือ่นีข้องสนามบนิตัง้ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาว

อนิโดนีเซยี วรีบรุุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยูใ่นวงลอ้มของกองก าลังชาวดัตชร์ะหวา่งการปฏวิัตอินิโดนเีซยี

เพือ่อสิรภาพ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 1 ชม.)ระหว่าง

ทางเขา้ตัวเมอืงผา่นชม อนสุาวรยีม์หาภารตะ สญัลักษณ์ของเกาะบาหล ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเข า้ชม วดัเ ม็งวี The Royal Temple of 

Mengwi หรอื วดัทามนัอายุน Taman Ayun วัดที่สวยงาม

ที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหล ี(ทามัน แปลว่า สวน,อายุน แปลว่า 

สวย) อดีตวัดหลวงของกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่ใช ้

ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เ ม็งวี สร า้งใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในสไตลบ์าลเีซยีน ก าแพง ประตูวัดกอ่ดว้ย

หนิสงูแกะสลักลวดลายวจิติร หลังคาปดูว้ยหญา้ มสีระน ้าลอ้มรอบ 

มเีจดยีท์ีส่รา้งขึน้เป็นชัน้สงูๆและมงุดว้ยฟางเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาหล์อต (Pura Tanah Lot) ไดรั้บ

ฉายาวา่ “วหิารทีม่ทีวิทศันส์วยงามทีส่ดุของบาหล”ี ทานา แปลวา่ 

โลก,ลอต แปลว่า ทะเล  วหิารแหง่นี้ตัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มี

ลักษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะ

คลา้ยเกาะ เวลาทีน่ ้าขึน้ดเูหมอืนวา่วัดอยูท่ีก่ลางทะเลและเวลาที่

น ้าลดสามารถเดนิขา้มไปทีว่ัดได ้สรา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ดัง 

ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทศิใหแ้ก่เทพเจา้และ

ปีศาจแห่งทอ้งทะเล วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวบาหลีใหค้วาม

เคารพนับถอืเป็นอยา่งมากและท่านสามารถชมพระอาทติยต์กได ้

ทีบ่รเิวณวหิารแหง่นี.้ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  FAME HOTEL KUTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง ระบ าบารองแดนซ ์– ศูนยผ์า้บาตกิ – หมูบ่า้นคนิตามณี(ชมววิภูเขาไฟ+ทะเลสาบกุนุงบาตรู)์ – วดั

น า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์– ตลาดปราบเซยีน – วดัอลูวูาต ู– ชอ้ปป้ิงของฝาก – สนามบนิ                                       

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นชมการแสดง ระบ าบารองแดนซ ์การแสดงทีม่ชี ือ่เสยีงที่

ข ึน้ชือ่ทีสุ่ดของบาหล ีเทพนยิายพืน้บา้นทีบ่อกเล่าเรือ่งราวการ

ต่อสูร้ะหว่าง “บารอง” สงิโตทีคอยช่วยเหลือมนุษยส์ัญลักษณ์

แหง่ความด ีกบั “รังดา” มารรา้ยสญัลักษณ์ของความชัว่รา้ยทีม่าก

ดว้ยเวทมนตรแ์ละไสยศาตร ์การแสดงใหเ้ห็นถงึการตอ่สูร้ะหวา่ง

ความดกีบัความชัว่ทีต่อ่สูก้นัอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ เปรยีบไดก้บัความ

ดคีวามชั่วทีม่อียู่เท่าเทยีมกัน  ใหท้่านไดช้ืน่ชมท่วงท่าลลีาการ

แสดงในแบบฉบบัดัง้เดมิของบาหลทีีส่บืทอดกนัมายาวนาน. 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยผ์า้บาตกิ (Ubud Village) ใหท้่านได ้

ชมการสาธิตวิธีการท าผา้บาติกที่สวยงาม ชมขัน้ตอน,สีสัน,

กระบวนการท าซึง่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ชมผา้บาตกิทีเ่ป็นของ

ชัน้เยีย่มทีส่ง่ออกจ าหน่ายทั่วโลก และท่านสามารถเลอืกซือ้เป็น

ของฝากของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย    

 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นคนิตามณี  (Kintamani)  เป็นชือ่

เมอืงโบราณแห่งหนึง่ ตัง้อยู่รมิปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร ์บน

ระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรและเป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟและ

ทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม ภูเขาไฟกุนุงบาตูร  ์(Gunung 

Batur) มอีายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟทีช่าวบาหลใีหก้ารสักการะบชูา นับว่าเป็นภเูขาไฟทีม่หัศจรรยข์อง

โลก มคีวามสงู 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถา้ภเูขาไฟมาแลว้หลายครัง้ บรเิวณนี้จะมอีากาศเย็นตลอด

ทัง้ปี ใกลก้ับภเูขาไฟ คอื ทะเลสาบกนุุงบาตรู ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยบุตัวของภเูขาไฟ ใหท้่านไดช้ม

ววิทีส่วยงามตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์ พรอ้มชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม 
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 จ า ก นั้ น มุ่ ง ห น ้า สู่  ปุ ร า เ ตีย ร์ต า อ ัม ปึ ล  (Pura Tirta 

Empul) หรอื วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์ซึง่คนไทยมกัจะเรยีกกนัวา่ วดั

เทมภคัสริงิค ์(TEMPAK SILING) สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็น

วหิารศักดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศ์

กษัตรยิเ์ท่านัน้ ชมบ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี

โดยไมม่วีันหมด เชือ่กันว่าพระอนิทรเ์ป็นผูด้ลบันดาลใหเ้กดิน ้าพุ 

ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิแ์ละแท่นบูชาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์

ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระ

ศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตร ี6 นาง 

ชาวบาหลนียิมมาอาบน ้าทีบ่อ่น ้าพุ จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สิง่เลวรา้ย ทัง้ยังรักษาโรคต่างๆไดด้ว้ยรวมทัง้ถา้

ใครอยากมลีกูก็จะมาขอและดืม่น ้า,อาบน ้าทีบ่่อน ้าทีแ่หง่นี้ และชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” อยูบ่รเิวณวัด

น ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาดและราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ 

ของพืน้เมอืง จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่างใตข้องเกาะบาหล ีโดยใชเ้สน้ทางผ่านทางดว่น

หนึง่เดยีวของบาหลทีีม่คีวามสวยงามดว้ยการสรา้งพาดผ่านมหาสมทุรอนิเดยีจากฝ่ังทศิตะวันออกของเกาะไป

ทางใต ้ท่านจะไดช้มความสวยงามของมหาสมทุรนี้อย่างใกลช้ดิและใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถ (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัอูลูวาตู (Pura Uluwatu) หนึ่งในวัดที่

เก่าแก่ที่สุดในบาหลี วัดนี้ตัง้อยู่บนสุดปลายหนา้ผาที่สูงถงึ 76 

เมตร ตระหง่านเหนือมหาสมทุรอนิเดยี สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่10 

และในสมัยศตวรรษที่ 15 มีนักบวชนามว่า Dhang Hyang 

Dwijendra ผูก้ ่อตัง้รูปแบบของฮนิดู-ธรรมะ ไดเ้ดนิทางมาที่

วัดแห่งนี้และไดบ้รรลุ “โมกษะ” หรือความหลุดพน้ จากนั ้น

ตามความเชือ่ของชาวฮนิดูวัดอูลูวาตูแห่งนี้หมายถงึที่ปกป้อง

บาหลีใหร้อดพน้จากความชั่วรา้ยทัง้ปวงและคนบาหลียังเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นที่บูชาเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล

ดว้ย ที่นี่ท่านสามารถชมววิพระอาทติยต์กที่สวยงามเป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพ อสิระ

เก็บภาพความประทับใจ จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู่จมิบาราน 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร บรเิวณชายหาดจมิบาราน (เมนอูาหารทะเล) พรอ้มชมความ

งดงามของชายหาดพระจนัทรค์รึง่เสีย้ว  หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 น าทา่นแวะ ชอ้ปป้ิงของฝากของทีร่ะลกึราคาถกูของเมอืงคตูา รา้นชือ่ดังของบาหลมีสีนิคา้ของฝากของที่

ระลกึมากมายกอ่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,

หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 
วนัทีส่าม สนามบนิเดนพาซาร ์– สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

01.35 น. ออกเดนิทางจากเมอืงเดนพาซาร ์เกาะบาหล ีโดยสารการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD399 

04.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ...................... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, งานส าคญัๆ

ของแตล่ะประเทศ, สายการบนิ, ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงใน

วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้

หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และใน

ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ 
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ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 


