อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
มหาเจดียบ์ โุ รพุทโธ | วัดพราห์มนันต์ | หมูบ่ า้ นคินตามณี
วัดทานาห์ลอต | วัดอูรนั ดานูบราตัน
ราคาเริ่มต้นเพียง

29,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ - บาหลี - วัดอูลวู าตู - ระบาไฟ – หาดจิมบารัน
วันที่ 2 ศูนย์ผา้ บาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมูบ่ า้ นคินตามณี - วัดทานาห์ลอ็ ต
วันที่ 3 บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดียบ์ โุ รพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน)
วันที่ 4 วัดอูลนั ดานู บราตัน - ช้อปปิ ง้ ร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ
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อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ โดยสายการบินไทย (TG)

[GQ3DPS-TG003]

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบาไฟ – หาดจิมบารัน

06.00 น.
08.50 น.
14.15 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ออกเดินทางสูเ่ กาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
เดินทางถึงสนามบินงูระห์ไร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดนพาร์ซ่าร์ (Denpasar) หรือ เกาะบาหลี
(Bali) ประเทศอินโดนี เซีย (Indonesia) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว จากนัน้ นาท่านชม วัดอู ลูวาตู ( Uluwatu Temple) วัดที่ ตงั้ อยู่บนหน้าผาริมทะเลที่ สงู เกื อบ 70 เมตร
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตงั้ ของเกาะบาหลี เป็ นวัดสาคัญ 1 ใน 5 แห่งที่ อยู่ริมทะเล สร้างขึน้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการ
บูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รบั การดูแลรักษาเป็ นอย่ างดี ภายในวัดแบ่งเป็ น 3 ส่วนตามความเชื่ อ คือ สวรรค์
มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวดั แกะสลักหินเป็ นรูปปี กครุฑตัง้ อยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถดั ไปมีรูปสลักเป็ นหน้ากาก
ดูน่าเกรงขามเป็ นผูพ้ ิทักษ์คมุ้ ครองอยู่เหนื อประตู ข้างประตูประดับด้วยรู ปสลักพระพิฆเณศ ชัน้ สุดท้ายเป็ นเจดียซ์ ึ่งถื อเป็ น
บริเวณที่มีความสาคัญที่สดุ นัน้ จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล โปรดระวัง แว่นตา, หมวก
หรื อ เครื่ อ งประดับ ต่า งๆ เนื่ อ งจากมี ฝูง ลิ ง จ านวนมากที่ อ าศัย อยู่ ในวัดแห่ ง นี ้ วัด นี จ้ ั ด ได้ว่ าเป็ น จุ ด ที่ ส วยงามแห่ ง หนึ่ ง
โดยเฉพาะในเวลาที่ พระอาทิ ตย์กาลังลับขอบฟ้า น าท่านชมระบาไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบาไฟบูช าเทพเจ้าที่ มี
ชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็ นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูร้ ะหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่ง
เสียงเป็ นจังหวะประสาน หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสูห
่ าดจิมบารัน (Jimbaran Beach)

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที2่
เช้า

กลางวัน
2

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ทา่ นได้ลม
ิ้ ลองเมนู ซีฟู๊ด ริมชายหาดจิมบารัน
โรงแรม HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี

ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก (Bali Batik) ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสนั ความแตกต่างจากผ้า
บาติกทั่วไป ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝี มือการทาเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่ มีการออกแบบไว้อย่าง
สวยงามเป็ นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani Village) ตัง้ อยู่
บนระดับความสูง 1,717 เมตร และถูกปกคลุมไปด้วยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยหมู่บา้ นแห่งนี เ้ ป็ นจุดชมวิว
ภูเขาไฟบาร์ตูห ์ (Mount Batur Volcano) และ ทะเลสาบบาร์ตูห ์ (Batur Lake) ที่สวยงามที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ โดยสายการบินไทย (TG)

[GQ3DPS-TG003]

ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห ์ เป็ นภูเขาไฟที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตที่ ผ่านมา ภูเขาไฟเคยเกิด
การระเบิด ปั จจุบนั ภูเขาไฟบาร์ตหู ์ เป็ นจุดดึงดูดใจให้นักท่องเที่ ย วอย่างมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รบั ฉายาว่า "วัดที่ มีทิวทัศน์สวยงามที่ สดุ ของบาหลี " คาว่า
ทานา แปลว่าโลก คาว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนีเ้ ป็ นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็ นวัด
ที่ตงั้ อยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกั ษณะเป็ นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลานา้ ขึน้ จะดู
เหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานา้ ลดสามารถเดินเท้าข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี ส้ ร้างขึน้ โดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ใน
สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปี ศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่ งทะเลยามอาทิตย์
ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า
.......น.
.......น.
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี

บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดียบ
์ ุโรพุทโธ – วัดปะวน วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน)
่ ักหรือ Breakfast Box
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
ออกเดินทางต่อสู่ ยอร์คยาการ์ต้า ( Yogyakarta) โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ ....
ถึงสนามบินอาดิสุคิปโต (Adisutjipto International Airport) เมืองยอร์คยาการ์ต้า
นาท่านเดินทางสู่ บุโรพุทโธ (Borobudur) ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ ใหญ่ ที่สดุ ในโลก มีพืน้ ที่ โดยรวมประมาณ 55,000
ตารางเมตร เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สดุ มหัศจรรย์จากหินภูเขาไฟ สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช เป็ น
สถู ปแบบมหายาน สร้า งขึ น้ จากหิ น ภูเ ขาไฟ ส่ว นของฐานกลม มี เจดี ย ์ท รงระฆั ง คว่ า 72 องค์ แต่ ละองค์ป ระดิ ษฐาน
พระพุทธรูปไว้ภายใน ตัง้ เรียงรายโอบล้อมมหาเจดีย ์ องค์ใหญ่ องค์ประกอบสาคัญของบุโรพุทโธคือพระพุทธรู ป ทัง้ หมด 504
องค์ แบ่งเป็ นพระพุทธรูปในเจดียร์ ายชัน้ และงานประติมากรรม นูนต่าแกะสลักเรื่องราวประดับอยู่ตลอด ผนังระเบียง ว่ากัน
แล้วนอกเหนือจากสังเวชนียสถานทัง้ 4 แห่งในประเทศอินเดียที่ เปรียบเสมือนเป็ นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าแล้ว บุโ รพุทโธ ถื อเป็ นสถานที่ ศักดิส์ ิทธิ์อีกแห่ งที่ พทุ ธศาสนิกชน ควรได้มีโอกาสเดินทางไปเยื อนแม้เพียงสักครัง้ ในชี วิต
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ชมการสาธิตการทาเครื่องเงินอย่างละเอี ยด โดยช่างฝี มือที่ ประณี ต จากนัน้ นาท่านชมวัด
ปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็ นวัดที่ได้สร้างขึน้ เป็ นที่ สาหรับเก็บนา้ ศักดิส์ ิทธิ์เพื่อชาระล้างจิตใจก่อนเข้าไปสู่มหาวิหารบุโร
อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ โดยสายการบินไทย (TG)

[GQ3DPS-TG003]

พุทโธ จากนัน้ นาท่านชมวัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถื อเป็ นวัดที่ เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เลี่ยกันกับบุโร
พุทโธ โดยกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนีต้ งั้ อยู่ที่หมู่บา้ น Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ
ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็ นรูปทรงสูงคล้ายเจดีย ์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์ วัดแห่งนี ถ้ ูกค้นพบในปี 1836 อยู่ใน
สภาพซากปรักหัก พังจนกระทั่ง ได้ร ับการบูรณะในปี 1897 ในปั จจุบันยัง มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ในวัดนี ้ ซึ่ งในระหว่างการ
บูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่ พบว่า วัดทัง้ 3 แห่งนี ้ ตัง้ อยู่ในตาแหน่งที่ เป็ นเส้นตรงเดียวกั น ทาให้นัก
โบราณคดีสว่ นหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม วัดปรั มบานั น (Candi Prambanan) คือ เทวสถานในศาสนาฮินดูที่สมบูรณ์ที่ สดุ ของอินโดนี เซี ย และ
ใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเสร็จราวปี 856 ได้รบั การยกย่องเป็ นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 1991 โดยเป็ น
สิง่ ก่อสร้างที่มีความสาคัญเคียงคูก่ บั พุทธสถานบุโรพุทโธ เป็ นพระปรางค์ 6 องค์ แบ่งเป็ นหน้า 3 หลัง 3 โดยปรางค์ดา้ นหลัง
เป็ นตัวแทนของเทพเจ้าฮินดูทงั้ สามองค์ (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) และปรางค์ดา้ นหน้าแทนสัตว์พาหนะของเทพเจ้าทัง้
สาม องค์ประธานหลังกลางที่ใหญ่ที่สดุ เด่นที่สดุ และสูงที่สดุ (ประมาณ 47 เมตร) นอกจากนี ้ ปรัมบานัน ยังมีเทวาลัยขนาด
เล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลังเป็ นองค์ประกอบ รวมไปถึงรูปปั้นรูปสลักอีกมากมาย

ค่า
.......น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาหลี โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่....
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อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ โดยสายการบินไทย (TG)

[GQ3DPS-TG003]

.......น.
่ ัก
ทีพ

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
14.00 น.
17.40 น.
20.50 น.

5

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั
โรงแรม HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี

วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ ้ งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุ งเทพฯ
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน (Bratan Lake) เพื่อนาท่ านชม วัดอู ลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu
Bratan ) เป็ นวัดที่ สาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้ อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่ มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉาก
หลังเป็ นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับนา้ ทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทาพิธีกรรมทาง
ศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายนา้ ท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี จ้ ะมี
ศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชัน้ อีกทัง้ ยังเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ
50,000 รูเปี๊ ยะห์ของอินโดนีเซีย จากนัน้ นาท่านสูร่ ้ านกฤษณา ร้านขายของฝากชื่ อดังที่ ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิด
ของเกาะบาหลีแห่งนี ้ อาทิ เช่น ขนมพืน้ เมือง เสือ้ ผ้าบาติก งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เที่ยวบินที่ TG432
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ : อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 06 – 09 ก.พ. 63
วันที่ 03 – 06 เม.ย. 63
วันที่ 10 – 13 เม.ย. 63
วันที่ 13 – 16 เม.ย. 63
วันที่ 01 – 04 พ.ค. 63
วันที่ 06 – 09 พ.ค. 63
วันที่ 23 – 26 พ.ค. 63
วันที่ 04 – 07 มิ.ย. 63
วันที่ 25 – 28 มิ.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
29,900.30,900.33,900.33,900.29,900.29,900.29,900.29,900.29,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
29,900.30,900.33,900.33,900.29,900.29,900.29,900.29,900.29,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
29,900.30,900.33,900.33,900.29,900.29,900.29,900.29,900.29,900.-

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ ว
ท่านละ

17,875.18,175.19,045.19,045.17,875.17,875.17,875.17,875.17,875.-

3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

3.

4.

6

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติดต่อ เจ้าหน้า ที่ของบริษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ
ค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]

7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

กระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่นี า้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
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บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ ร ับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ท่ี เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ โดยสายการบินไทย (TG)
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4.

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
5. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรือ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง จนมี ก ารยกเลิก ล่า ช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่จ ะจัดบริก ารทัว ร์อ่ื น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คืน เงิ นให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัว แทนของบริษัทฯ ไม่มี สิทธิ์ ในการให้คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่อ่ื น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจัด หานีโ้ ดยไม่ แ จ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
10. ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้า หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อ น
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
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