
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ กรุป๊ละ 

21 – 23 เมษายน 61 13,331 2,500 FD 24 

5 – 7 พฤษภาคม 61 13,331 2,500 FD 24 



 

มหศัจรรย ์“บาหล”ี มนตเ์สนห่ท์ ีน่า่หลงใหล 

วหิารกลางทะเล “ทานาหล์อต” ทวิทศันท์ ีส่วยงาม 

สมัผสัอารยธรรมโบราณ ณ วดันํา้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์ชมวถิชีวีติชาวบา้น ความเชือ่ทีม่มีาชา้นาน 

ชมระบําพืน้เมอืงของชาวบาหล ี“บารองแดนซ”์ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงอยา่งจใุจ 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี FD 

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

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เกาะบาหล ี– ผา่นชมอนสุาวรยีม์หาภารตะ – วดัทามนัอายุน – วหิารทานาหล์อต  

04.00 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร ์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.15 น.  นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนินรูาลยั  เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ี โดยสายการ

บนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 396 

11.30 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร  “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะบาหลี

ประเทศอนิโดนีเซยี ชือ่นี้ของสนามบนิตัง้ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองกําลงั

ชาวอนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลงัชาวดตัชร์ะหว่างการปฏวิัต ิ

อนิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า ไทย 1 ชม.)

ระหว่างทางเขา้ตวัเมอืงผ่านชม อนสุาวรยีม์หาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะบาหล ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัเม็งว ี The Royal Temple of 

Mengwi หรอื วดัทามนัอายุน Taman Ayun วัดทีส่วยงาม

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

สวย ) อดตีวัดหลวงของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งว ีเป็นวัดทีใ่ช ้

ประกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งว ีสรา้งใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่17 ในสไตลบ์าลเีซยีน กําแพง ปร ะตวูัดกอ่ดว้ย

หนิสงูแกะสลกัลวดลายวจิติร หลงัคาปูดว้ยหญา้ มสีระน้ํา

ลอ้มรอบ  มเีจดยีท์ีส่รา้งข ึน้เป็นชัน้สงูๆและมุงดว้ยฟางเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ วหิารทานาหล์อต (Pura Tanah Lot) 

ไดร้ับฉายาว่า “วหิารทีม่ทีวิทศันส์วยงามทีส่ดุของบาหลี ” ทานา 

แปลว่า โลก,ลอต แปลว่า ทะเล  วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนชายหาดรมิ

ทะเล มลีกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล สรา้งอยู่บนโขดหนิ

ลกัษณะคลา้ยเกาะ เวลาทีน้ํ่าข ึน้ดเูหมอืนว่าวัดอยู่ทีก่ลางทะเล

และเวลาทีน้ํ่าลดสามารถเดนิขา้มไปทีว่ัดได ้สรา้งขึน้โดยนักบวช

ฮนิดชูือ่ดงั ฮยัง นริารธ์า ในสมัยศ ตวรรษที ่ 11 เพือ่อุทศิใหแ้ก่

เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล  วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดทีช่าวบาหลี

ใหค้วามเคารพนับถอืเป็นอย่างมาก และทา่นสามารถชมพระ

อาทติยต์กไดท้ีบ่รเิวณวหิารแห่งนี้. 

คํา่       รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  FAME HOTEL KUTA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 



 

วนัทีส่อง ระบําบารองแดนซ ์–  ศนูยผ์า้บาตกิ –  หมูบ่า้นคนิตามณี (ชมววิภเูขาไฟ +ทะเลสาบกนุงุบาตรู ์ ) – วดั

นํา้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์– ตลาดปราบเซยีน – วดัอลูวูาต ู– ชอ้ปป้ิงของฝาก – สนามบนิ                                       

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นชมการแสดง ระบําบารองแดนซ ์การแสดงทีม่ชีือ่เสยีงที่

ข ึน้ชือ่ทีส่ดุของบาหล ีเทพนยิายพืน้บา้น ทีบ่อกเลา่เรือ่งราวการ

ตอ่สูร้ะหว่าง “บารอง ” สงิโตทคีอยชว่ยเหลอืมนุษยส์ญัลกัษณ์

แห่งความด ีกบั “รังดา” มารรา้ยสญัลกัษณ์ของความชัว่รา้ยทีม่าก

ดว้ยเวทมนตรแ์ละไสยศาตร ์การแสดงใหเ้ห็นถงึการตอ่สูร้ะหว่าง

ความดกีบัความชัว่ทีต่อ่สูก้นัอย่างไม่มทีีส่ ิน้สดุ เปรยีบไดก้บัความ

ดคีวามชัว่ทีม่อียู่เทา่เทยีมกนั  ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทว่งทา่ลลีาการ

แสดงในแบบฉบับดัง้เดมิของบาหลทีีส่บืทอดกนัมายาวนาน. 

 

 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยผ์า้บาต ิก (Ubud Village) ใหท้า่นได ้

ชมการสาธติวธิกีารทําผา้บาตกิทีส่วยงาม  ชมขัน้ตอน ,สสีนั ,

กระบวนการทําซึง่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  ชมผา้บาตกิทีเ่ป็นของ

ชัน้เยีย่มทีส่ง่ออกจําหน่ายทัว่โลก และทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็น

ของฝากของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย    

 นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นคนิ ตามณี  (Kintamani)  เป็นชือ่

เมอืงโบราณแห่งหนึง่  ตัง้อยู่รมิปากปลอ่งภเูขาไฟกนุุงบาตรู ์บน

ระดบัความสงูกว่า 1,500 เมตรและเป็นจุดชมววิ ภเูขาไฟ และ

ทะเลสาบทีส่วยงามแห่งหนึง่ของบาหลี  มหีมอกปกคลมุอย่างสวยงาม ภเูขาไฟกนุงุบาตรู ์  (Gunung 

Batur) มอีายุกว่า 50,000 ปี เป็นภเูขาไฟทีช่าวบาหลใีหก้ารสกัการะบูชา นับว่าเป็นภเูขาไฟทีม่หัศจรรยข์อง

โลก มคีวามสงู 1,717 เมตร เคยปะทพุ่นลาวาและเถา้ภเูขาไฟมาแลว้หลายครัง้ บรเิวณนี้จะมอีากาศเย็นตลอด

ทัง้ปี ใกลก้บัภเูขาไฟ คอื ทะเลสาบกนุงุบาตรู ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยุบตวัของภเูขาไฟ ใหท้่ านไดช้ม

ววิทีส่วยงามตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์ พรอ้มชมววิทวิทศันท์ ีส่วยงาม 

 จากนัน้มุ่งหนา้สู่  ปรุาเตยีรต์าอมัปึล  (Pura Tirta 

Empul) หรอื วดันํา้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์ซึง่คนไทยมักจะเรยีกกนัว่า วดั

เทมภคัสริงิค ์(TEMPAK SILING) สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็น

วหิารศกัดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศ์

กษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบ่อน้ําพุศกัด ิส์ทิธิ ์ ทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิเป็นพันปี

โดยไม่มวีันหมด เชือ่กนัว่าพระอนิทรเ์ป็นผูด้ลบันดาลใหเ้กดิน้ําพุ 

ชมศวิลงึคศ์กัด ิส์ทิธิ์ และแทน่บูชาเทพทีศ่กัด ิ์ สทิธิแ์ละมหัศจรรย ์

ทําเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้ปากถ้ําเป็นสระ

ศกัดิส์ทิธิ ์มน้ํีาไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลกัเป็นรูปอสิตร ี6 นาง 

ชาวบาหลนียิมมาอาบน้ําทีบ่่อน้ําพุ จะเป็นสริมิงคลและขบัไลส่ ิง่เลวรา้ย ทัง้ยังรักษาโรคตา่งๆไดด้ว้ยรวมทัง้ถา้

ใครอยากมลีกูก็จะมาขอและดืม่น้ํา,อาบน้ําทีบ่่อน้ําทีแ่ห่งนี้ และชอ้ปป้ิงย่าน “ตลาดปราบเซยีน” อยู่บรเิวณวัด

น้ําพุศกัด ิส์ทิธิ ์ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาดและราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ 

ของพืน้เมอืง จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่างใตข้องเกาะบาหลี โดยใชเ้สน้ทางผ่านทางดว่น

หนึง่เดยีวของบาหลทีีม่คีวามสวยงามดว้ยการสรา้งพาดผ่านมหาสมุทรอนิเดยี จากฝ่ังทศิตะวันออกของเกาะไป

ทางใต ้ทา่นจะไดช้มความสวยงามของมหาสมุทรนี้อย่างใกลช้ดิ และใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถ (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

 นําทา่นเดนิทางสู่  วดัอลูู วาต ู(Pura Uluwatu) หนึง่ใน วัดที่

เกา่แกท่ีส่ดุในบาหล ี วัดนี้ตัง้อยู่บนสดุปลายหนา้ผาทีส่งู ถงึ 76 

เมตร ตระหง่านเหนือมหาสมุทรอนิเดยี สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 10 

และในสมัยศตวรรษที ่ 15 มนัีกบ วชนามว่า Dhang Hyang 

Dwijendra ผูก้อ่ตัง้รูปแบบของฮนิด-ู ธรรมะ  ไดเ้ดนิทางม าที่

วัดแห่งนี้ และไดบ้รรล ุ “โมกษะ ” หรอืความหลดุพน้  จากนัน้



 

ตามความเชือ่ของชาวฮนิดู วัดอูลวูาตู แห่งนี้ หมายถงึ ทีป่กป้องบาหลใีหร้อดพน้จากความชัว่รา้ยทัง้ปวง

และคนบาหลยีังเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็นทีบู่ชาเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ดว้ย ทีน่ี่ทา่นสามารถชมววิ พระอาทติย์

ตกทีส่วยง ามเป็นทีน่ยิมสาํหรับนักทอ่งเทีย่วและนักถา่ยภาพ  อสิระเก็บภาพความประทบัใจ จนถงึเวลานัด

หมายนําทา่นเดนิทางสูจ่มิบาราน  

คํา่       รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร บรเิวณชายหาดจมิบาราน (เมนอูาหารทะเล) พรอ้มชมความ

งดงามของชายหาดพระจนัทรค์ร ึง่เสีย้ว  หลงัรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 นําทา่นแวะ ชอ้ปป้ิงของฝากของทีร่ะลกึราคาถกูของเมอืงคตูา รา้นชือ่ดงัของบาหลมีสีนิคา้ของฝากของที่

ระลกึมากมายกอ่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่ ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทน บรษัิท (มัคคเุทศก์ ,

หัวหนา้ทวัร์ ,คนขบัรถ )เป็นผูพ้จิ ารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิท ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหาก

ลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร์. 
 

 
 

วนัทีส่าม สนามบนิเดนพาซาร ์– สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

01.35 น. ออกเดนิทางจากเมอืงเดนพาซาร ์เกาะบาหล ีโดยสารการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD397 

04.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ...................... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, งานสําคญัๆ

ของแตล่ะประเทศ, สายการบนิ, ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร และการตรวจคนเขา้เมอืง ใน

วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อา ท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ต้ องการเดนิทาง

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

ขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้
หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิ เป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ  เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ  และใน

ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้  ในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่

ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่  

หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถ รับผดิชอบใดๆ  ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย  อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ท่ านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ  

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้ พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่ / ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของ อยีปิต์ หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
14. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว  ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ สงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 


