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 เร ิม่ตน้เพยีง 29,900.- 

 

 

อนิโดนเีซยี มหศัจรรย ์AEC บาหล+ีมรดก

โลกบโุรพุทโธ 4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ไฮไลทท์วัร ์  อนิโดนเีซยี เจาะลกึ เกาะสวรรค ์บาหล ี
 
•วดัอลูวูาต ู(Uluwatu Temple) วดัทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร  
•หมูบ่า้นคนิตามณี หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงาม  ทีส่ดุ ชมววิ
ทวิทัศนข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและ มอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
•วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายาวา่"วดัทีม่ทีวิทัศนส์วยงามทีส่ดุของบาหล"ี  
•มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกหรโูดย สายการบนิแหง่ชาติ
การบนิไทย 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่06- 09 ก.ย. 61 29,900.- 

วนัที ่22-25 ก.ย. 61 31,900.- 
วนัที ่11-14  ต.ค. 61 31,900.- 

วนัที ่12-15 ต.ค.  61 31,900.- 

วนัที ่20-23 ต.ค. 61 31,900.- 

วนัที ่01-04 พ.ย. 61 29,900.- 

วนัที ่24-27 พ.ย. 61 29,900.- 

วนัที ่05-08 ธ.ค. 61                                      ปรบัลดราคา     32,900.- 

วนัที ่06-09 ธ.ค. 61                                      ปรบัลดราคา     31,900.- 

วนัที ่07-10 ธ.ค. 61                                      ปรบัลดราคา     31,900.- 

วนัที ่13-16 ธ.ค. 61                                      ปรบัลดราคา     30,900.- 

วนัที ่22-25 ธ.ค. 61                                      ปรบัลดราคา     31,900.- 

วนัที ่27-30 ธ.ค. 61                                      ปรบัลดราคา     32,900.- 

วนัที ่28-31 ธ.ค. 61                                      ปรบัลดราคา     32,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61                              ปรบัลดราคา     35,900.- 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 16 USD 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บาหล ี- วดัอลูวูาต ู - ระบ าไฟ Kacak Fire Dance –หาดจมิบารนั 

06.30น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ  

การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.50 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์่าร ์หรอื เกาะบาหล ีโดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG431 ใช ้

เวลา เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ์า่รห์รอืเกาะ 

บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี สนามบนิแหง่นีต้ัง้ชือ่ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิก ่พันโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการ

กองก าลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยูใ่นวงลอ้มของกองก าลังชาวดัตช ์ระหว่าง

การปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพือ่อสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้ตัง้อยูห่่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ ประมาณ 

13 กโิลเมตร เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่าน

ชม วดัอูลูวาต ู( Uluwatu Temple ) วัดทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-บาหล-ีวัดอลูวูาต-ู ระบ าไฟ - หาดจมิบารัน X ✈ �  Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

2 
ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟ
บารต์หู ์- วัดทานาหล็์อต 

�  �  �      Grand Zuri 
hotel หรอื เทยีบเทา่ 

3 
บาหล-ียอรค์จารก์าตา้-มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-วัดปะวน -วัดเมนดทุ -
วัดพราหม์นันต-์บาหล ี

�  �  �  Grand Zuri hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

4 
ทะเลสาบบราตัน - วดัอลูันดานู บราตัน - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - 
บาหล ี– กรงุเทพ 

�  �  ✈  
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ตะวันตกเฉียงใตต้ัง้ของเกาะบาหล ีเป็นวัดส าคัญ 1 ใน 5 แหง่ทีอ่ยูร่มิทะเล สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 

มกีารบรูณะในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 และไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งด ีภายในวัดแบง่เป็น 3 สว่นตาม

ความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภตูผปีีศาจ ประตูวัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยูส่องขา้ง เวน้ชว่ง

ตรงกลาง ประตูถัดไปมรีูปสลักเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ทิักษ์คุม้ครองอยู่เหนือประตู ขา้งประตู

ประดับดว้ยรูปสลักพระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็นบรเิวณทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุนัน้ จะอนุญาต

ใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูทีจ่ะสวดบชูาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ 

ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดไดว้่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง 

โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติยก์ าลังลับขอบฟ้า จากนัน้น าท่านชม ระบ าไฟ Kacak Fire Dance โชว์

ระบ าไฟบชูาเทพเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถ่ายทอดเรือ่งราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศ

กณัฑโ์ดยมหีมูค่นรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน หลังจากนัน้น าทา่นเดทิางสูห่าดจมิบา

รนั 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองเมนซูฟีู๊ ดสไตลบ์าหลทีา่มกลาง

บรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารนั 

พกัที ่
 Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 ศนูยผ์า้บาตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่า้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์– วดัทานาหล็์อต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม ศูนยผ์า้บาตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มลีวดลายสสีันความแตกต่าง

จากผา้บาตกิทั่วไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดับของใชต้่างๆ 

ทีม่กีารออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั หมู่

บา้นคนิตามณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ทีส่วยงามทีสุ่ด ชมววิ

ทวิทัศนข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบารต์หูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนภ์เูขาไฟบารต์หู ์ทีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์

ทีเ่กดิขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่ง

ความประทับใจ   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายาว่า"วัดทีม่ี

ทวิทัศน์สวยงามทีสุ่ดของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็น

สญัลักษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นชายหาดรมิทะเล มลีักษณะเป็น

แหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยูบ่นโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดูเหมอืนวัดอยูก่ลางทะเล 

เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งขึน้โดยนักบวชฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นิรารธ์า  ในสมัย

ศตวรรษที ่11 เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศรมิฝ่ัง

ทะเลยามอาทติยใ์กลล้าลับขอบฟ้าทีแ่สนงดงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่ Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 บาหล-ียอรค์จารก์าตา้-มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ-วดัปะวน -วดัเมนดทุ -วดัพราหม์นนัต-์บาหล ี

เชา้   ออกเดนิทางตอ่สู ่ยอรค์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ... เทีย่วบนิที ่.... 

.......น. ถงึสนามบนิยอรค์ยาการต์า้ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่เสน้ทางท่องเที่ยวเมืองแห่งประวัตศิาสตร์ น าท่านเดนิทางสู่ มหาเจดยีบ์ุโรพุทโธ 

“Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกสรา้งขึน้โดยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศ์ไศ

เลนทร ์เป็นสถูปแบบมหายาน สันนษิฐานว่าสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่7-9 หรอืพุทธศักราช 1393 ตัง้อยู่

ทางภาคกลางของเกาะชวา บนทีร่าบเกฑุ ทางฝ่ังขวาใกลก้ับแม่น ้าโปรโก ห่างจากยอกยาการต์า ทาง
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ตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กโิลเมตร มหาสถูปบโุรพุทโธ อันงดงามนัน้รังสรรคข์ึน้ดว้ยความรักความศรัทธา

อยา่งเป่ียมลน้ต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั ประตมิากรรมแต่ละชิน้ไดรั้บการจัดวางอยา่งงดงาม

ลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรอืจักรวาล โดยสรา้งขึน้จากหนิลาวา มพีืน้ทีโ่ดยรวม

ประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แต่ละดา้นมี

บนัไดและซุม้ประตขูึน้สูม่หาเจดยี ์ซึง่มทีัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มลีักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่ม สว่นชัน้ที ่7-10 

มลีักษณะเป็นรปูทรงกลม สว่นฐานของบโุรพทุโธ ประกอบดว้ยขัน้บนัไดใหญ ่4 ขัน้ ก าแพงรอบฐานมภีาพ

สลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ีย่ังขอ้งอยูใ่นกาม ผูกพันกับความสขุ 

สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอนัไมรู่จ้บ สว่นนีจั้ดอยูใ่นขัน้กามภมู ิในสว่นทีส่อง คอืสว่นบนของฐาน

นัน้ ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีปูสลักเรือ่งราวเกีย่วกบัพทุธประวัตแิละชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ใน

สว่นนีถ้อืเป็นขัน้รปูภมู ิคอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นทีส่าม คอืสว่นของ

ฐานกลมทีม่เีจดยีท์รงระฆังคว ่า จ านวน 72 องค ์แต่ละองคบ์รรจุดว้ยพระพุทธรูป ตัง้เรยีงรายอยู่ 3 ระดับ 

โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่ึง่เป็นสญัลักษณ์สดุยอดของบโุรพุทโธ จ านวน 72 นัน้ หากพจิารณาในทาง

ธรรมแลว้หมายถงึ รปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรูปบัวผลบิานนัน้บง่บอกถงึ

การรูต้ืน่และเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญนั่น้ภายในไมไ่ดบ้รรจุส ิง่ใดไว ้อาจสือ่ใหเ้ห็นถงึความว่าง อัน

ถงึทีส่ดุของนพิพานแลว้ ยอ่มไรล้ักษณ์ ไรร้ปูรอยใดๆ ในสว่นนีถ้อืเป็นขัน้อรปูภมู ิทีม่นุษยไ์มผ่กูพันกบัทาง

โลกอกีตอ่ไป จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการท าเครือ่งเงนิอยา่งละเอยีด โดย

ชา่งฝีมอืทีป่ระณีต จากนัน้น าทา่นชม วดัปะวน (Candi Pawon) หรอื เป็นวัดทีไ่ดส้รา้งขึน้เป็นทีส่ าหรับ

เก็บน ้าศักดิส์ทิธิเ์พื่อช าระลา้งจติใจก่อนเขา้ไปสู่มหาวหิารบุโรพุทโธ จากนั้นน าท่านชม วดัเมนดุท 

(Candi Mendut) ซึง่ถอืเป็นวัดทีเ่กา่แก ่โดยสันนษิฐานว่าสรา้งในเวลาไล่เลีย่กันกับบโุรพุทโธ โดย

กษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแหง่นีต้ัง้อยูท่ีห่มูบ่า้น Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุ

โรพทุโธ ประมาณ 3กโิลเมตร พระอโุบสถ เป็นรปูทรงสงูคลา้ยเจดยี ์ดา้นในมพีระประธาน 3 องค ์วัดแห่ง

นี้ถูกคน้พบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งไดรั้บการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมี

พระสงฆจ์ าพรรษาอยูใ่นวัดนี ้ซ ึง่ในระหวา่งการบรูณะบโุรพทุโธ นักโบราณคดกี็พากันประหลาดใจทีพ่บว่า 

วัดทัง้ 3 แห่งนี้ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่เป็นเสน้ตรงเดียวกัน ท าใหนั้กโบราณคดีส่วนหนึ่งเชือ่ว่า Candi 

Mendut และ Candi Pawon คอื สว่นหนึง่ของบโุรพทุโธ   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านชม วดัพรามนนัต ์ซ ึง่ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วหิาร

แห่ง ปรัมบานันของฮนิดู สรา้งเสร็จราวปี 856 เพือ่ฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผูส้บืทอด

ราชวงศส์นัชยั) วหิารปรัมบานัน ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้น ปรัมบานัน ทางทศิตะวัน ออกของเมอืงยอกยา ปรัม

บานัน เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามส าคัญไมย่ิง่หยอ่นไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดูที่

ใหญท่ีส่ดุในอนิโดนเีซยี วหิารแหง่นีม้เีทวาลัยหลักขนาดใหญ ่3 หลังดว้ยกนั คอื องคป์ระธานหลังกลางที่

ใหญท่ีส่ดุ เดน่ทีส่ดุ และสงูทีส่ดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยทีส่รา้งขึน้ถวายแดพ่ระอศิวร อกี 2 หลัง

เล็กลงมา แบ่งเป็นเทวาลัยทศิเหนือทีส่รา้งถวายแด่พระนารายณ์ และเทวาลัยทศิใตท้ีส่รา้งขึน้ถวายแด่

พระพรหม นอกจากนี ้ปรัมบานัน ยงัมเีทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอกีรว่ม 250 หลังเป็นองคป์ระกอบ รวมไป

ถงึรูปปั้นรูปสลักอกีมากมาย ซึง่ดว้ยความเก่า ความเกา๋ ความขลัง ความงาม ความยิง่ใหญ่อลังการและ

ความส าคัญแหง่รอยอดตีในศาสนาฮนิด ู

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

.....  น.    จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบาหล ีโดยสายการบนิ... เทีย่วบนิที.่... 

...... น. เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลจีากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก

ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

 พกัที ่ Grand Zuri hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ทะเลสาบบราตนั - วดัอลูนัดาน ูบราตนั - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– กรงุเทพ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตัน  น าทา่นชม วัดอลูันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) 

เป็นวัดทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตันทีม่คีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง 

มฉีากหลังเป็นภเูขาทีส่วยงามบนความสงูจากระดับน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 

เพื่อใชท้ าพธิีกรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และสรา้งไวเ้พื่ออุทศิแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้ง

ทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมศีาลาซึง่มหีลังคาทรงสงู หรอื เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 

11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์ทีใ่ชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอนิโดนีเซยี 

จากนัน้น าท่านสู่ รา้นกฤษณา รา้นขายของฝากชือ่ดังที่ไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะ

บาหลแีหง่นี ้อาท ิเชน่ ขนมพืน้เมอืง, เสือ้ผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครือ่งประดับสวยงาม ใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลับ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport 

17.40 น น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ การบนิไทย (Thai airway) เทีย่วบนิที ่TG432 

20.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
โปรแกรม : อนิโดนเีซยี มหศัจรรย ์AEC บาหล+ีมรดกโลกบโุรพุทโธ 4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่06- 09 ก.ย. 61 29,900 28,900 27,900 5,500 15,900 

วนัที ่22-25 ก.ย. 61 31,900 30,900 29,900 5,500 17,900 

วนัที ่11-14  ต.ค. 61 31,900 30,900 29,900 5,500 17,900 

วนัที ่12-15 ต.ค.  61 31,900 30,900 29,900 5,500 16,500 

วนัที ่20-23 ต.ค. 61 31,900 30,900 29,900 5,500 17,900 

วนัที ่01-04 พ.ย. 61 29,900 28,900 27,900 5,500 15,900 

วนัที ่24-27 พ.ย. 61 29,900 28,900 27,900 5,500 15,900 

วนัที ่05-08 ธ.ค. 61 32,900 31,900 30,900 5,500 18,000 

วนัที ่06-09 ธ.ค. 61 31,900 30,900 29,900 5,500 18,900 

วนัที ่07-10 ธ.ค. 61 31,900 30,900 29,900 5,500 18,900 

วนัที ่13-16 ธ.ค. 61 30,900 29,900 28,900 5,500 17,900 

วนัที ่22-25 ธ.ค. 61 31,900 30,900 29,900 5,500 18,900 

วนัที ่27-30 ธ.ค. 61 32,900 31,900 30,900 5,500 18,000 

วนัที ่28-31 ธ.ค. 61 32,900 31,900 30,900 5,500 18,000 

วนัที ่29 ธ.ค.–1 ม.ค. 61 35,900 34,900 33,900 5,500 20,500 
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***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 10,000.-  / ทา่น *** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

 

                                ***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 16 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น // หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 16 USD ตอ่คน 
 

เง ือ่ไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศ

กัมพชูา ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 
10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า
รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว
เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 



 

8 

 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย
ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 1500 บาท/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทาง
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกมัพชูามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่

ระบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่น

มคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 


