
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิงรูะไรห ์– เมอืงบาหล ี– ดนิเนอรช์าดหาดจมิบารนั (-/-/D) 

 

10.00  พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์8 สายการบนิ THAI LION AIR โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 

 

 

 

 

 

12.55   น าท่านเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทีย่วบนิ SL258 

18.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลงัผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

 



 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซ๊ฟู๊ ด สไตลบ์าหล ีณ หาดจมิบารนั (1)  

 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง วานากริฮีลิส ์– จดุถา่ยรปูรงันกและชงิชา้บาหล ี– ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท – วดักลางน า้ อลูนัดานู – 

วหิารทานาล็อต  (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วานากริฮิลิล ์ตัง้อยู่ในมุนดุคหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชั่วโมงทางตอน

เหนือของอูบุดซึง่ไดร้ับความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยวส าหรับผูค้นที่ชืน่ชอบในการถ่ายภาพ ใหท้่าน

ไดถ้่ายรูป เช็คอนิกบัจุด ถา่ยรปูรงันก ทีเ่ป็นทีย่อดฮติอย่างมากในการมาเยือ่นบาหล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีว่า่กนัวา่เป็นเสน้ทางสูค่วาม

สงบสขุ และเป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นนยิมมาและมชีือ่เสยีงอย่างมาก ไม่ควรพลาดกบัการถ่ายรูปโพสทา่สดุคลูกบั

ประตแูห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลงัจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไม ้

ตา่งๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหว่างขึน้บนเทือกเขาเบดกูัล หมู่บา้นดชัทแ์ละ ปุระอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้

ภูเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม วดัอลุนั ดานู อยู่ในระดบัความสงู 4,300 ฟตุจากระดบัน ้าทะเล ตัง้อยู่บรเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบรา

ตาน มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสขีาว วดัน้ีสรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใช ้

ท าพธิทีางศาสนาพทุธและฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายน ้า บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมี

ลกัษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรุ  มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก  

 

ท่านจะไดส้มัผัสกบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวดัแหง่น้ีตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลงั 

ฉากหลงัคอืทุง่นาขัน้บันไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการ

ธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงาม

ของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวนัออกนอกจากน้ี ยงัเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้ง

ความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3)  

(สุดพเิศษเอาใจคนชอบความทา้ทายกบักจิกรรมบาหลสีวงิ น ัง่ชงิชา้ถา่ยรปูสดุชคิ กจิกรรมนีส้ าหรบั

ลูกคา้ทีส่นใจเทา่น ัน้ และไมไ่ดร้วมคา่เคร ือ่งเลน่อยูใ่นราคาทวัร ์ราคาเร ิม่ $15-$30 แลว้แตจ่ดุที่

ใหบ้รกิารกรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้) 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิ์ของศาสนาฮนิดู ซึง่สรา้งไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่ง

มหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดยี ท่านสามารถชมความ

งามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศกัดิส์ทิธิ ์

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัน า้พุศกัดิส์ทิธ ิ ์เทมภคัสริงิค ์– ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน – สวนพระวษิณุ – รา้นของฝากกฤษณะ – 

อนุสาวรยีม์หาภารตะ – สนามบนิงรูะไรห ์– สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ  (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

หลงัจากนัน้เดนิทางสูว่หิารทีศ่กัดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วดัพุศกัดิส์ทิธิ)์ สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศกัดิ์

สทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านัน้ ชมบ่อน ้าพุศกัดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ที่

ผุดขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแท่นบูชาเทพที่ศักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย์ 



 

ท าเนียบประธานาธบิดบีนเนินเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศกัดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรูป

อสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และ

ราคาถูกทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศกัดิส์ทิธิ ์ทีม่รีูปปั้นพระพฒิเนศอยู่ สนุกสนานไปกบัการ

ตอ่รองราคา ร ตลาดแหง่น้ี  

นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตวั จ าลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ 

พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปัน้พระวษิณุ (พระนารายณ)์ 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ 

เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 

เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตนั  สวนวษิณุแหง่น้ีมคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่หง่น้ียงัใชจ้ดั

แสดงโชว ์วฒันธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซึง่เป็นศุนยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝาก

ตา่งๆมากมายในราคาทีถู่กสดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรือ่งราวการสูร้บ

ของเทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรือ่งราวความขดัแยง้ของพีน่อ้งสองตระกลูระหวา่งตระกลูเการพ 

และตระกลูปาณฑพ จนบานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพีันธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้รว่มรบดว้ยเป็นจ านวนมาก

กลา่วกนัวา่น่ีคอืการตอ่สูร้ะหวา่งฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชัว่ ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็

เป็นผูช้นะในสงครามครัง้น้ี ใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพทีร่ะลกึกอ่นจะน าทา่นกลบัสูส่นามบนินานาชาตงิรูะหไ์ร (ขอ

สงวนสทิธิง์ดการเขา้ชมในกรณีทีม่กีารจัดงานหรอืการปิดใหบ้รกิาร) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่

สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี

 

19.20   น าท่านเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่SL259 

23.05  ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************************* 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เคร ือ่งบนิ 

12 – 14 มนีาคม 2563 
11,999 ลดเหลอื 

10,999.- 
2,500 6,999 

19 – 21 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

20 – 22 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

27 – 29 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

02 – 04 เมษายน 2563 12,999 2,500 7,999 

03 – 05 เมษายน 2563 13,999 2,500 8,999 

09 – 11 เมษายน 2563 12,999 2,500 7,999 

10 – 12 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 2,500 9,999 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 



 

13 – 15 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
16,999 2,500 11,999 

14 – 16 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 2,500 9,999 

17 – 19 เมษายน 2563 13,999 2,500 8,999 

23 – 25 เมษายน 2563 12,999 2,500 7,999 

01 – 03 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 
14,999 2,500 9,999 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

22 – 24 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

05 – 07 มถินุายน 2563 10,999 2,500 6,999 

12 – 14 มถินุายน 2563 11,999 2,500 6,999 

19 – 21 มถินุายน 2563 11,999 2,500 6,999 

26 – 28 มถินุายน 2563 11,999 2,500 6,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเง ือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้

ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร  ช าระเต็มจ านวน  
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคนื นักท่องเที่ยว (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือ

เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด2้1 – 23 มนีาคม 2563จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการ

น าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วนั



 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 

 

 


