
 

 

 

  

INDONESIA
อนิโดนเีซยี บาหล+ี
โดยสายการบนิไทย (TG
4 วนั 3 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหลี

• วดัอลูวูาต ู(Uluwatu Temple) วดัทตีงัอยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทสีงูเกอืบ 
• หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นเีป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ที
 สวยงามทสีดุ ชมววิทวิทศันข์องภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและ
 มอีากาศเย็นสบายตลอดทงัปี 
• วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) 
• มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ “Borobudor” 
 สายการบนิแหง่ชาตกิารบนิไทย 

 

 

INDONESIA 
+มรดกโลกบโุรพทุโธ
TG) 

ทวัร ์อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี

วดัทตีงัอยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทสีงูเกอืบ 70 เมตร 
หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นเีป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ที
สวยงามทสีดุ ชมววิทวิทศันข์องภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและ

Pura Tanah Lot ) ไดร้บัฉายาวา่"วดัทมีทีวิทศันส์วยงามทสีดุของบาหลี
“Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธทใีหญท่สีดุในโลกหรโูดย

GT-DPS TG03 

มรดกโลกบโุรพทุโธ 

เมตร  
หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นเีป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ที
สวยงามทสีดุ ชมววิทวิทศันข์องภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและ

วดัทมีทีวิทศันส์วยงามทสีดุของบาหล"ี  
ศาสนสถานของศาสนาพุทธทใีหญท่สีดุในโลกหรโูดย



 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – บาหล ี- วดัอลูวูาต ู - ระบาํไฟ 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 
                         การบนิไทย (Thai Airway
08.50 น.ay  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์า่ร ์
                      เดนิทางประมาณ4 ชวัโมง 
14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร 
 บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกอง

อนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทมีาร์กาเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพอื
อสิรภาพ สนามบนิแห่งนีตังอยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพาร์ซ่าร์ประมาณ
ประเทศไทย 1 ชวัโมง (เพอืความสะดวกใ
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนันนําทา่นชม 
ทะเลทสีงูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหล ีเป็นวัดสําคัญ 
ขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี11 มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี
3 สว่นตามความเชอื คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตงัอยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรง
กลาง ประตถูัดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลัก
พระพฆิเณศ ชนัสดุทา้ยเป็นเจดยีซ์งึถอืเป็นบรเิวณทมีคีวามสําคัญทสีดุนัน จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูจีะสวด
บชูาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง แวน่ตา
วัดแห่งนี วัดนีจัดไดว้่าเป็นจุดทสีวยงามแห่งหนงึ โดยเฉพาะในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังลับขอบฟ้าจากนันนําท่านชม
ระบําไฟ Kacak Fire Dance
ระหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน
หาดจมิบารนั 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง
1 กรุงเทพฯ-บาหล-ีวดัอลูวูาต-ูระบําไฟ -

2 ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครอืงเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี 
บารต์หู ์- วดัทานาหล็์อต 

3 บาหล-ียอรค์จารก์าตา้-มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ
วดัพราหม์นันต-์บาหล ี

4 วดัอลูนัดานู บราตนั - ชอ้ปปิงรา้นกฤษณา 

เครอืงโบองิ 747-700 
ทนีงัแบบ 3-4-3 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

ระบาํไฟ Kacak Fire Dance  
คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D

Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
เมอืงเดนพารซ์า่ร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทยเทยีวบนิท ี

สนามบนิงรูะหไ์ร “NgurahRai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ
บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกอง
อนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทมีาร์กาเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพอื
อสิรภาพ สนามบนิแห่งนีตังอยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพาร์ซ่าร์ประมาณ 13 

เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนันนําทา่นชม วดัอูลูวาตู (Uluwatu Temple )

เมตร ทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหล ีเป็นวัดสําคัญ 
มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี19 และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบง่เป็น 

สว่นตามความเชอื คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตงัอยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรง
ดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลัก

พระพฆิเณศ ชนัสดุทา้ยเป็นเจดยีซ์งึถอืเป็นบรเิวณทมีคีวามสําคัญทสีดุนัน จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูจีะสวด
บชูาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง แวน่ตา, หมวก หรอืเครอืงประดับ ตา่งๆ เนอืงจากมฝีูงลงิจํานวนมากทอีาศัยอยู่ใน
วัดแห่งนี วัดนีจัดไดว้่าเป็นจุดทสีวยงามแห่งหนงึ โดยเฉพาะในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังลับขอบฟ้าจากนันนําท่านชม

Kacak Fire Danceโชวร์ะบําไฟบชูาเทพเจา้ทมีชีอืเสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถ่ายทอดเ
ระหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 
- หาดจมิบารัน   

หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟ   

มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ-วดัปะวน -วดัเมนดทุ -   

ชอ้ปปิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรุงเทพ   

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นําหนกัสมัภาระ
ขาไป - 

  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

GT-DPS TG03 

 

 

 

 

 

 

 

Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ  
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกD 

การบนิไทยเทยีวบนิท ีTG431ใชเ้วลา 

เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ 
บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นตีงัชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองกําลังชาว
อนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทมีาร์กาเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพอื

13 กโิลเมตรเวลาทอ้งถนิเร็วกว่า
นการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผ่านพธิี

Uluwatu Temple ) วัดทตีงัอยู่บนหนา้ผารมิ
เมตร ทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใตต้ังของเกาะบาหล ีเป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แห่งทอียู่รมิทะเล สรา้ง

และไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างด ีภายในวัดแบง่เป็น 
สว่นตามความเชอื คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตงัอยู่สองขา้ง เวน้ชว่งตรง

ดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดนู่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดับดว้ยรูปสลัก
พระพฆิเณศ ชนัสดุทา้ยเป็นเจดยีซ์งึถอืเป็นบรเิวณทมีคีวามสําคัญทสีดุนัน จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดทูจีะสวด

หรอืเครอืงประดับ ตา่งๆ เนอืงจากมฝีูงลงิจํานวนมากทอีาศัยอยู่ใน
วัดแห่งนี วัดนีจัดไดว้่าเป็นจุดทสีวยงามแห่งหนงึ โดยเฉพาะในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังลับขอบฟ้าจากนันนําท่านชม

โชวร์ะบําไฟบชูาเทพเจา้ทมีชีอืเสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถ่ายทอดเรอืงราวการตอ่สู ้
ระหวา่งหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมหีมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสานหลังจากนันนําท่านเดทิางสู่

 เย็น โรงแรมทพีกั 
 Grand Zuri hotel 

หรอื เทยีบเทา่ 

 Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

 Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

  

นําหนกัสมัภาระ 
 ขากลบั 30 กก. 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํณภตัตาคาร

บรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารนั

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก Grand Zuri hotel

วนัทสีองของการเดนิทาง 
ศนูยผ์า้บาตกิ– ศนูยเ์ครอืงเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

 นําท่านชม ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซงึมลีวดลายสสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิ
ทัวไป ศนูยเ์ครอืงเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครอืงเงนิ และเครอืงประดับของใชต้า่งๆ ทมีกีา
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทมีชีอืเสยีงของบาหล ีจากนันนําท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนีเป็นจุด
ชมววิ ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีูกปก
คลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ต ์
 ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทตีงัอยูบ่นระดับความสงูกวา่ 

การยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทลีอยพัดผา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วัดทานาหล์อต 

คําว่า ทานา แปลวา่โลก คําว่า ลอต 

จักรวาล เป็นวดัทตีงัอยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยนืออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ย

เกาะ  เวลานําขนึจะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลานําลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัด

ชอื ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษท ี

บรรยากาศรมิฝังทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าทแีสนงดงาม

อาหารคาํณภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้มิลองเมนซูฟีู๊ ดสไตลบ์าหลทีา่มกลาง

บรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารนั 

Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
หมูบ่า้นคนิตามณี– ชมววิภเูขาไฟบารต์หู–์ วดัทานาหล็์อต

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําท่านชม ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซงึมลีวดลายสสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิ
ทัวไป ศนูยเ์ครอืงเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครอืงเงนิ และเครอืงประดับของใชต้า่งๆ ทมีกีา
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทมีชีอืเสยีงของบาหล ีจากนันนําท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนีเป็นจุด
ชมววิ ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีูกปก
คลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทงัปี 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ต ์
ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทตีงัอยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตรและ ทะเลสาบบารต์หู ์ทเีกดิขนึจาก
การยุบตวัของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทลีอยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วัดทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้ับฉายาวา่"วัดทมีทีวิทัศน์สวยงามทสีดุของบาหลี

คําว่า ทานา แปลวา่โลก คําว่า ลอต แปลว่าทะเลเชอืว่าวัดแห่งนีเป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละ

จักรวาล เป็นวดัทตีงัอยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยนืออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ย

เกาะ  เวลานําขนึจะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลานําลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัด

ชอื ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษท ี11 เพอือทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของ

บรรยากาศรมิฝังทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าทแีสนงดงาม 

GT-DPS TG03 

ใหท้า่นไดล้มิลองเมนซูฟีู๊ ดสไตลบ์าหลทีา่มกลาง

วดัทานาหล็์อต 

นําท่านชม ศนูยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซงึมลีวดลายสสีันความแตกต่างจากผา้บาตกิ
ทัวไป ศนูยเ์ครอืงเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครอืงเงนิ และเครอืงประดับของใชต้า่งๆ ทมีกีารออกแบบไวอ้ย่าง
สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทมีชีอืเสยีงของบาหล ีจากนันนําท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนีเป็นจุด
ชมววิ ภูเขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทสีวยงามทสีดุ ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ถีูกปก

เมตรและ ทะเลสาบบารต์หู ์ทเีกดิขนึจาก
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

วัดทมีทีวิทัศน์สวยงามทสีดุของบาหล"ี 

แปลว่าทะเลเชอืว่าวัดแห่งนีเป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละ

จักรวาล เป็นวดัทตีงัอยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็นแหลมยนืออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ย

เกาะ  เวลานําขนึจะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลานําลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนสีรา้งขนึโดยนักบวชฮนิดู

เพอือทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้า่นเก็บภาพสวยของ
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คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทสีามของการเดนิทาง 
บาหล ี– มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ – วดัปะวน –วดัเมนดทุ – วดัพรามนนัต ์-บาหล ี

เชา้  ออกเดนิทางตอ่สู ่ยอรค์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ... เทยีวบนิท ี.... 
... น.  ถงึสนามบนิยอรค์ยาการต์า้ 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนันนําท่านสู่ เ ส น้ทางท่อง เทียวเมืองแห่งประวัต ิศาสตร์  นํ าท่าน เดินทางสู่  มหาเจดีย ์บุ โรพุทโธ

“Borobudor”ศาสนสถานของศาสนาพุทธทใีหญ่ทสีดุในโลกสรา้งขนึโดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร์ เป็นสถูป
แบบมหายาน สนันษิฐานวา่สรา้งราวครสิตศ์ตวรรษท ี7-9 หรอืพุทธศักราช 1393 ตงัอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บน
ทรีาบเกฑ ุทางฝังขวาใกลก้ับแม่นําโปรโก ห่างจากยอกยาการต์า ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กโิลเมตร มหาสถูปบโุร
พุทโธ อันงดงามนันรังสรรค์ขึนดว้ยความรักความศรัทธาอย่างเปียมลน้ต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีว ิชัย 
ประตมิากรรมแตล่ะชนิไดรั้บการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรอืจักรวาล โดย
สรา้งขนึจากหนิลาวา มพีนืทโีดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นสเีหลยีมจัตรุัสกวา้งยาวดา้นละ 
123 เมตร แต่ละดา้นมบีันไดและซุม้ประตูขนึสูม่หาเจดยี ์ซงึมทีังหมด 10 ชนั ชนั 1-6 มลีักษณะเป็นรูปสเีหลยีม สว่น
ชนัท ี7-10 มลีักษณะเป็นรูปทรงกลม สว่นฐานของบโุรพุทโธ ประกอบดว้ยขนับันไดใหญ่ 4 ขนั กําแพงรอบฐานมภีาพ
สลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพทแีสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ยีังขอ้งอยู่ในกาม ผูกพันกับความสขุ สนุกสนาน 
ความปรารถนาทางโลกอนัไมรู่จ้บ สว่นนจัีดอยู่ในขันกามภูม ิในสว่นทสีอง คอืสว่นบนของฐานนัน ผนังทงัดา้นนอกดา้น
ในมรีูปสลักเรอืงราวเกยีวกับพุทธประวัตแิละชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในสว่นนีถอืเป็นขนัรูปภูม ิคอืขันตอนที
มนุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทสีาม คอืสว่นของฐานกลมทมีเีจดยีท์รงระฆังควํา จํานวน 72 องค ์
แตล่ะองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรูป ตงัเรยีงรายอยู่ 3 ระดับ โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญ่ซงึเป็นสญัลักษณ์สดุยอดของบโุร
พุทโธ จํานวน 72 นัน หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รูป 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ี
เป็นรูปบวัผลบิานนันบง่บอกถงึการรูต้นืและเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญนั่นภายในไม่ไดบ้รรจุสงิใดไว ้อาจสอืใหเ้ห็น
ถงึความวา่ง อันถงึทสีดุของนพิพานแลว้ ย่อมไรล้ักษณ์ ไรรู้ปรอยใดๆ ในสว่นนถีอืเป็นขนัอรูปภูม ิทมีนุษยไ์ม่ผูกพันกับ
ทางโลกอกีตอ่ไป จากนันนําทา่นสู ่ศนูยเ์ครอืงเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการทําเครอืงเงนิอย่างละเอยีด โดยชา่งฝีมอื
ทปีระณีตจากนันนําท่านชม วดัปะวน (CandiPawon)หรือ เป็นวัดทไีดส้รา้งขนึเป็นทสีําหรับเก็บนําศักดสิทิธเิพือ
ชาํระลา้งจติใจกอ่นเขา้ไปสูม่หาวหิารบโุรพุทโธ จากนันนําทา่นชม วดัเมนดุท (CandiMendut)ซงึถอืเป็นวัดทเีกา่แก่



 

GT-DPS TG03 

โดยสนันษิฐานวา่สรา้งในเวลาไลเ่ลยีกนักบับโุรพุทโธโดยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่ง
นตีังอยู่ทหีมู่บา้นMendutห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธประมาณ3กโิลเมตรพระอุโบสถเป็นรูปทรงสงูคลา้ยเจดยีด์า้นในมี
พระประธาน3องคว์ดัแหง่นถีกูคน้พบในปี1836อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทังไดรั้บการบรูณะในปี1897ในปัจจุบัน
ยังมพีระสงฆจํ์าพรรษาอยู่ในวัดนี ซงึในระหวา่งการบรูณะบุโรพุทโธนักโบราณคดก็ีพากันประหลาดใจทพีบวา่วัดทัง 3 
แห่งนีตังอยู่ในตําแหน่งทเีป็นเสน้ตรงเดยีวกัน ทําใหนั้กโบราณคดสีว่นหนึงเชอืวา่CandiMendutและCandiPawonคอื
สว่นหนงึของบโุรพุทโธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนันนําท่านชมวดัพรามนนัต ์ซงึไดร้ับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วหิารแห่งปรัมบานัน

ของฮนิดู สรา้งเสร็จราวปี 856 เพอืฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผูส้บืทอดราชวงศส์นัชยั) วหิารปรัม
บานัน ตังอยู่ทหีมู่บา้นปรัมบานัน ทางทศิตะวัน ออกของเมอืงยอกยา ปรัมบานันเป็นสงิก่อสรา้งทมีคีวามสําคัญไม่ยงิ
หย่อนไปกวา่บโุรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดทูใีหญ่ทสีดุในอนิโดนีเซยี วหิารแห่งนีมเีทวาลัยหลักขนาด
ใหญ่ 3 หลังดว้ยกัน คอื องคป์ระธานหลังกลางทใีหญ่ทสีดุ เดน่ทสีดุ และสงูทสีดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยที
สรา้งขนึถวายแดพ่ระอศิวร อกี 2 หลงัเล็กลงมา แบง่เป็นเทวาลัยทศิเหนือทสีรา้งถวายแดพ่ระนารายณ์ และเทวาลัยทศิ
ใตท้สีรา้งขนึถวายแดพ่ระพรหม นอกจากนีปรัมบานันยังมเีทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอกีร่วม 250 หลังเป็นองคป์ระกอบ 
รวมไปถึงรูปปันรูปสลักอีกมากมาย ซงึดว้ยความเก่า ความเก๋า ความขลัง ความงาม ความยงิใหญ่อลังการและ
ความสาํคญัแหง่รอยอดตีในศาสนาฮนิด ู
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คาํ  รบัประทานอาหารคําณภตัตาคาร 

……น.  จากนันนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบาหล ีโดยสายการบนิ... เทยีวบนิท.ี... 
…… น.  เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร “NgurahRai International Airport” เกาะบาหลจีากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีกใหท้า่นได ้

พักผอ่นตามอัธยาศยั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 

ทะเลสาบบราตนั- วดัอลูนัดาน ูบราตนั- ชอ้ปปิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั  นําทา่นชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( PuraUlun Danu Bratan )เป็นวัด

ทสีาํคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตงัอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทมีคีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภูเขา
ทสีวยงามบนความสงูจากระดับนําทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี17 เพือใชทํ้าพธิกีรรมทางศาสนา
พุทธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พอือทุศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายนําทอ้งทะเลสาบบราตัน ลักษณะเดน่ของวัดแห่งนจีะมี
ศาลาซงึมหีลังคาทรงสงู หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน อกีทังยังเป็นสัญลักษณ์ทใีชต้พีมิพ์รูปลงดา้นหลัง
ธนบัตรแบบ 50,000 รูเปียะหข์องอนิโดนีเซยี จากนันนําทา่นสู ่รา้นกฤษณา รา้นขายของฝากชอืดังทไีดร้วบรวมของ
ฝากหลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีห่งน ีอาท ิเชน่ ขนมพนืเมอืง, เสอืผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครอืงประดับ
สวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของฝากกอ่นเดนิทางกลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “NgurahRai International Airport 
17.40 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway)เทยีวบนิท ีTG432 
 
20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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***ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ]10,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 16 USD/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศ

ไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นื

คา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

 

หมายเหต ุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ทงัไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทังนขีนึอยูก่ับ
สายการบนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงรายการเพือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขัดขอ้งของ 
ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนงึเหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลง
ตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมี
จํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 10 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย อัตรา
คา่บรกิารน ีสําหรับเดนิทางตังแต ่15 ทา่นขนึไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

อนิโดนเีซยี บาหล+ีมรดกโลกบโุรพุทโธ BY TG 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
พกัเดยีวเพมิ 

29 ม.ีค.-01 เม.ย. 2561 28,911 27,911 26,911 4,500 

05-08 เมษายน 2561 29,911 28,911 27,911 4,500 

13-16 เมษายน 2561 31,911 30,911 29,911 4,500 

14-17 เมษายน 2561 31,911 30,911 29,911 4,500 

19-22 เมษายน 2561 28,911 27,911 26,911 4,500 

28 เมษายน-01พฤษภาคม 2561 29,911 28,911 27,911 4,500 

17-20 พฤษภาคม 2561 28,911 27,911 26,911 4,500 

26-29 พฤษภาคม 2561 29,911 28,911 27,911 4,500 

02-05 มถินุายน 2561 28,911 27,911 26,911 4,500 

21-24 มถินุายน 2561 28,911 27,911 26,911 4,500 



 

GT-DPS TG03 

1. คา่บตัรโดยสารชนัประหยดัไป– กลับ (ตัวกรุ๊ป) เสน้ทางตามทรีะบใุนรายการรวมภาษีสนามบนิและภาษีนํามนัไว ้
เรยีบรอ้ยแลว้**คา่ภาษีนํามนัทสีายการบนิเรยีกเก็บณวนัท1ีกนัยายนพ.ศ. 2558และทา่นตอ้งชาํระเพมิเตมิในกรณทีี
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิ** 

2.  คา่ทพีัก3คนืหอ้งละ2ทา่น 

3.  คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ

4.  หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000บาทเสยีชวีติ1,000,000บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

6.  สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ30กก. 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่อาหาร - เครอืงดมืนอกเหนอืจากรายการคา่ซกัรดีคา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3.  คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด30กโิลกรัม 

4.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ16 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

5.  คา่Visa on Arrival สําหรับผูท้ไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย35 USD ตอ่ทา่น 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ7% 

 
การสํารองทนีงั 

รองทนีงั 
1. กรณุาสํารองทนัีง+ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 
เงอืนไขการยบกเลกิ 

รองทนีงั 
1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยและทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ใหเ้มอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไปคนืเงนิทังหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไปเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วันเกบ็คา่ใชจ้า่ยทงัหมด 100% ของราคาทัวร ์
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6.  ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยีไมม่กีารคนื
เงนิทังหมดไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิในกรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รับรองทางบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีม่
สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัวทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอนืๆตามเงอืนไข 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดย
การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่Extra Flight และ
Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

 
 
เงอืนไขการเดนิทาง 

 
1. บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์เีมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิภยัธรรมชาตปิฏวิตัแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลงทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิาร
ททีา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

4.  บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5.  รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึหลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืงและโรงแรม
ทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ยแตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนัหากราคาตวัเครอืงบนิปรับสงูขนึบรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะปรับราคาตวั
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งจนมกีารยกเลกิลา่ชา้เปลยีนแปลงการบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่หรอืหน่วยงานทใีหบ้รกิารบรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทน
ใหแ้ตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8.  มคัคเุทศกพ์นักงานและตัวแทนของบรษัิทฯไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน 

9.  หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดอ้นัเนอืงมาจากธรรมชาตคิวามลา่ชา้และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิแตท่งันทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวน
สทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศท ี

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทางบรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

11.  บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นัน 

12.  เทยีวบนิและรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
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14.  โรงแรมทพีักในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกตา่งกบัประเทศไทยโดย
โรงแรมทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนเีซยี
ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีวเทา่นันโรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble) ในกรณีททีา่น
มคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่นขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซงึ
มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันและไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้หรอื
อบุตัเิหตตุา่งๆใดๆทังสนิ 

16.  เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธไิมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ 

17.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทกุครังมเิชน่นันทางบรษัิท
ฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทังสนิ 


