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 บนิตรงดว้ยสายการบนิแหง่ชาต ิการบนิไทย เพยีง 4 ช ัว่โมงนดิ  ๆ
 พกัโรงแรมหร ู( 5 ดาว ) หรหูราสะดวกสบาย ทําเลเยีย่ม 
 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต  

แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
 นําชมวดัเบซากยี ์วดัทีใ่หญ ่สวย และศกัดิส์ทิธิท์ ีส่ดุบนเกาะบาหล ี
 ถา่ยรปูกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุชคิ ชงิชา้ BALI SWING 
 ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถิน่ทา่นละ 500 GR 
 ชมิเป็ดกรอบ บาหล ีอาหารทอ้งถิน่  
 ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู – ประตสูวรรค ์HANDARA GATE 

 
*****10 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 

*** โปรดรบัชมวนัเดนิทางและราคาทา้ยรายการ *** 
วันแรก  กรุงเทพฯ – บาหลี – วันแรก  กรุงเทพฯ – บาหลี – GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน ((DD))    
05.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  
08.50- น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่ “เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ

ท ีTG431  
14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลังผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีี่
สนามบนิ นําทา่นเดนิทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูต่ัวเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ, 
สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่นชมอนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika 
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Plaza หลังจากนัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana 
Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่ตัว จําลองมาจากรปูสกัการะของ
พระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูปัน้พระ
วษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุ
ของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพกา
รดูา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ู
ซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 
เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 
ตัน  สวนวษิณุแหง่นีม้คีวามกวา้ง
โดยประมาณ 240 ไร ่และสถานทีแ่หง่นีย้งัใช ้
จัดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบา
รอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย 
ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ 
วหิารอลูวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามอกี
มมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร (กรณุาระวังแวน่ตา, 
ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 
คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พเิศษ!!เมนู

กุง้มงักรยา่งราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 500 กรมั) พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระ
อาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตามชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 

 

 
พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันที่สองวันที่สอง วัดเบซากีย์  วัดเบซากีย์ – เทอืกเขาคนิตามณี – วดันํา้พุศกัด ิส์ทิธิ ์– BALI SWING - ตลาดปราบ
เซยีน  ((BBLLDD)) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
• นําคณะเขา้ชม วัดเบซาก ีเป็นวัดทีร่วบรวมความเป็นทีส่ดุของ บาหล ีไวห้ลายประการ 

นอกจากจะเป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุ สวยงามทีส่ดุ มี
ความสําคัญมากทีส่ดุ ยงัเป็นวัดทีม่ี
ประวัตศิาสตรย์าวนานทีส่ดุ วัดแหง่นีถ้อืเป็น
มารดา ของมวลวหิาร เพราะเป็นวัดในศาสนา
ฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุบน เกาะบาหล ีและยงัถอืวา่
เป็นวัดทีศ่ักสทิธิเ์หนอืวัดทัง้ปวง วัดเบซาก ีเริม่
สรา้งใน ศตวรรษที8่ และไดข้ยายจนมขีนาด
เทา่ปัจจบุนั  คนบาหลยีกใหเ้ป็นวัดหลวงหรอื 
Mother of Temple   วัดแหง่นีเ้ป็นวัดทีม่ี
ขนาดกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆ
อกี23แหง่ อยูภ่ายใน ซึง่ก็มคีวามสําคัญ 
ตา่งๆกนัไป โดยมกีารจัดวางใหเ้รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆกวา่7ขัน้  เรยีงรายไปตามไหลเ่ขา 
และยงัมแีทน่บชูาบรรพบรุษุของชาวบาหล ีตัง้เรยีงรายอกีหลายรอ้ยแทน่  มฉีากหลังที่
สวยงามเป็น ภเูขาไฟคนุูงอากงุ ซึง่เป็นภเูขาไฟลกูทีใ่หญท่ีส่ดุในบาหล ีและมี
ประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานมาตัง้แตก่อ่นประวัตศิาสตรเ์ลยทเีดยีว 
 **** หากมกีารแจง้เตอืนภยัภเูขาไฟ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับไปชมวัดบาตรูแ์ทน ***  
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• แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

 
• กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็น

ตลอดท ัง้ปี สถานทีส่ถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภเูขาไฟบารต์รู ์ทีย่งัคงรอวันปะทุ
อยูต่ลอดเวลา 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร

ลอยฟ้า ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี  
 

• ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน้ําจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิ แวะถา่ยรปูกบัทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่
วหิารศกัดิส์ทิธิ ์เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มยัโบราณใช ้
ประกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชม
บอ่น้ําพศุักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ทีผ่ดุขึน้จากใต ้
ดนิเป็นพันปี โดยไมม่วีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และ
แทน่บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ทําเนยีบ
ประธานาธบิดบีนเนนิเขา ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยาก
มลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน้ําทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลาน
เต็มเมอืง  
 

• จากน ัน้นําชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการ
ตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืง   
กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น Celux ชมการทําเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

 
• คณะเดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing   

 (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) ทํากจิกรรมอนัสนุกสนาน     ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ย
การน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งน่ังชงิชา้โดยมฉีากหลัง
ธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนัน้มจีดุใหท้า่นไดถ้า่ยรปูสวยสวยมากมาย  เชน่ รังนก 

     http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY DUCK 
ชมิอาหารทอ้งถิน่ เป็ดกรอบสไตลบ์าหล ี 

    พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  
 หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที่สาม  บาหลี – วัดวันที่สาม  บาหลี – วัด เม็งวี - เม็งวี - วดัอลุนั ดานู -  - นําท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ นําท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HHAANNDDAARRAA    
HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วิหารทานาล้อตวิหารทานาล้อต  ((BBLLDD))  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     
• นําทา่นชม วดัเม็งว ี(ทามานอายนุ)  วัดทีส่วยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็น

วัดหลวงของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวใีชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวี

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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เทา่นัน้ถกูสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีม่คีวามสวยงามมสีระน้ําลอ้มรอบบรเิวณวัดอนั
งดงาม 

• หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วานากริฮิลิล ์ตัง้อยูใ่นมนุดคุหมูบ่า้นนอกเสน้ทางประมาณ
สองชัว่โมงทางตอนเหนอืของอบูดุซึง่ไดรั้บความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
สําหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถา่ยภาพ 

• นําทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีว่า่กนัวา่เป็น
เสน้ทางสูค่วามสงบสขุ และเป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นรยิมมาและมชีือ่เสยีงอยา่งมาก 

• หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชม
สวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไมต้า่งๆ ทัศนยีภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูลั หมู่
บา้นดัชทแ์ละ ปรุะอนัทีง่ดงามสองขา้ง
ทางขึน้ภเูขา 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชม วดัอลุนั ดานู อยูใ่นระดับความสงู 

4,300 ฟตุจากระดับน้ําทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณ
กลางน้ํารมิทะเลสาบบราตาน มฉีากหลังเป็น
ภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคั่นดว้ยปยุเมฆสี
ขาว บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมี
ลักษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสงูทีร่ี
ยกวา่เมร ุมงุดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ทา่นจะไดส้มัผัสกบัอากาศหนาวเย็น
ตลอดทัง้ปี วัดแหง่นีต้ัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบทีม่มีนตข์ลัง ฉากหลังคอืทุง่นา
ขัน้บนัไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่าํลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการ
ธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะได ้
เห็นววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณี นอกจากนี ้ยงัเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้าํสรา้งความ
ตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 
นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท  วหิารงอูนัศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูา
เทพเจา้แหง่มหาสมทุรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิ
มหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

คํ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  
 หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที่สี่ จุดชมวิว วันที่สี่ จุดชมวิว WWaatteerr  BBllooww  --  SShhooppppiinngg  KKuuttaa  ––  อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ   อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ   
((BBLL))  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

• นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิ Water Blow หรอื
ทีเ่รยีกวา่ น้ํากระทบชอ่งผาหนิ จะมจีดุชมหลักให ้

ถา่ยรปูอยู ่2จดุ ความสวยของ Water Blow จะ
ขึน้อยูก่บัคลืน่และแรงลมในชว่งจังหวะนัน้ 
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• นําทา่นไป ช็อปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ 
• อสิระช็อปป้ิงยา่น KUTA CENTER หากมเีวลา  

เทีย่ง  นําทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย คณะแวะถา่ยรปูอนสุาวรยีม์หาภารตะทีง่ดงามกอ่นนําทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ  
16.10 น.  นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG432 
19 25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ  

 

******************************* 
“มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 
**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

APR 2020 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์หกั
คา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

11-14 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์ 27,999.- -9,500.- 5,900.- 

12-15 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์ 27,999.- -9,500.- 5,900.- 

16-19 APR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

23-26 APR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

MAY 2020 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์หกั
คา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

1-4 MAY 2020 
วันแรงงาน 27,999.- -9,500.- 5,900.- 

7-10 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

14-17 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

21-24 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

28-31 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 6,000 บาท 

เงือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพั่ก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน้ํ่าหนักไมเ่กนิ 30 กก.  
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 บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  
(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษีสนามบนิบาหลแีลว้  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น้ําหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  4 US ตอ่คน , ตอ่วนั  ยงัไมร่วมทปิหัวหนา้ทัวรต์าม

ความพงึพอใจ 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วันที ่ 19 กนัยายน 2560 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยชําระเพิม่เตมิ  
 ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
เงือ่นไขการชําระเงนิ  
มดัจําทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั หากชําระลา่ชา้
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการ
ชําระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่
เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่
ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของ
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
เงือ่นไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

(ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารกา
รนัตคีา่มดัจําทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด  ๆ

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

9. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   
 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หมายเหต ุ

 เร ือ่งหอ้งพกัชว่งเทศกาล  หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้าง
โรงแรมตามขัน้ตอน ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนดิหอ้งพักของลกูคา้ ณ วนัเขา้พัก แตท่าง
บรษัิทยนืยันวา่จะเพยีงพอตอ่จํานวนลกูคา้ เชน่ 
Request สําหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยับเตยีงใหช้ดิกัน 
Request สําหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตาม
เงือ่นไขของโรงแรมทีจ่อง 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั
จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 
ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ
ในทกุกรณี  
 

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่น
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 


