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 บนิตรงดว้ยสายการบนิแหง่ชาต ิการบนิไทย เพยีง 4 ช ัว่โมงนดิๆ 

 พกัโรงแรมหร ู( 5 ดาว ) หรหูราสะดวกสบาย ทําเลเยีย่ม 
 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต  

แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
 ชมระบําพืน้เมอืงตน้ฉบบัของแท ้ “ บารอ้งแดน๊ซ”์ 

 นําชมวดัเบซากยี ์วดัทีใ่หญ ่สวย และศกัด ิส์ทิธ ิท์ ีส่ดุบน
เกาะบาหล ี

 ภูเขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภูเขาไฟคนิตามน ี” 
 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถิน่ทา่นละ 500 GR 

 ชมิเมนูเป็ดยา่งบาหล ีBEBEK BENGIL 
 ชมทัศนียภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

 

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

วนัแรก วนัแรก   กรุงเทพฯ – บาหลี – กรุงเทพฯ – บาหลี – GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบาวิหารอูลูวาตู – หาดจิมบา ร ัรนัน  ((DD))    
05.30 น. คณะมาพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

08.50- น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนีเซยี โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิท ีTG431  

14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลังผ่านการตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ นําทา่นเดนิ

ทางผ่านประตเูทพเจา้เขา้สูต่ัวเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ, สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผ่านชม

อนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika Plaza หลังจากนัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยี์

มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญ่ครึง่

ตัว จําลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูป้ันพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 

3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาว

ฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน  สวน

วษิณุแหง่นี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานทีแ่หง่นี้ยังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ี

เชน่ ระบําบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ 

วหิารอูลูวาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของ

เกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่หิาร (กรณุาระวังแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย 

หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั 

พเิศษ!!เมนูกุง้มงักรยา่งราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 500 กรมั) พรอ้มชม

บรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตาม

ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 

พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่องวนัทีส่อง  วดัเบซากยี ์- วดัเบซากยี ์- ชมบารองแดนซ ์ – เทอืกเขาคนิตามณี – วดันํา้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์–  

                              ตลาดปราบเซยีน – วดัถํา้ชา้ง    ((BBLLDD))  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 นําคณะเขา้ชม วัดเบซาก ีเป็นวัดทีร่วบรวมความเป็นทีส่ดุของ บาหล ีไวห้ลายประการ 

นอกจากจะเป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุ สวยงามทีส่ดุ มคีวามสําคัญมากทีส่ดุ ยังเป็นวัดทีม่ปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานทีส่ดุ วัดแหง่นี้ถอืเป็นมารดา ของมวลวหิาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่ทีส่ดุบน 
เกาะบาหล ีและยังถอืวา่เป็นวัดทีศ่ักสทิธิเ์หนือวัดทัง้ปวง วัดเบซาก ีเริม่สรา้งใน ศตวรรษที8่ และ

ไดข้ยายจนมขีนาดเทา่ปัจจุบัน  คนบาหลยีกใหเ้ป็นวัดหลวงหรอื Mother of Temple   วัดแหง่นี้
เป็นวัดทีม่ขีนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอกี23แหง่ อยูภ่ายใน ซึง่ก็มคีวามสําคัญ 
ตา่งๆกันไป โดยมกีารจัดวางใหเ้รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆกวา่7ขัน้  เรยีงรายไปตามไหลเ่ขา และยังมี

แทน่บชูาบรรพบรุษุของชาวบาหล ีตัง้เรยีงรายอกีหลายรอ้ยแทน่  มฉีากหลังทีส่วยงามเป็น ภเูขา
ไฟคนุูงอากงุ ซึง่เป็นภเูขาไฟลกูทีใ่หญ่ทีส่ดุในบาหล ีและมปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนานมาตัง้แตก่อ่น
ประวัตศิาสตรเ์ลยทเีดยีว 

 **** หากมกีารแจง้เตอืนภัยภเูขาไฟ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับไปชมวัดบาตรูแ์ทน ***  
 

 นําทา่นเขา้ชม ระบําบารอง (Barong Dance) เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาว

เกาะบาหล ีอนิโดนีเซยี บารองเป็นสตัวใ์นตํานาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้ับรังดา ตัวละครทีเ่ป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การรา่ยรํามทีา่ทอีอ่นชอ้ย

งดงาม เสยีงเพลงไพเราะ 

 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

 กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้

ปี สถานทีส่ถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ทีย่ังคงรอวันปะทอุยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบุีฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารลอยฟ้า 

ทา่มกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี DELUXE MENU >>> DANU LOUNGE 

LAKE VIEW 

 

 ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน้ําจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่ง

ภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะถา่ยรปูกับทัศนียภาพที่

งดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วหิาร

ศกัดิส์ทิธิ ์เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิาร

ศักดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศ์

กษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น้ําพศุักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ทีผุ่ด

ขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วัีนหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์

และแทน่บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ทําเนียบ

ประธานาธบิดบีนเนนิเขา ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู 

ลองมาดืม่หรอือาบน้ําทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  

 จากน ัน้นําชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่น

ไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถกู

ทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืง   กอ่นเดนิทางไปสู่

หมูบ่า้น Celux ชมการทําเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

 คณะเดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing   

 (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) ทํากจิกรรมอันสนุกสนาน     

ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูและทา่น

สามารถ เก็บภาพระหวา่งน่ังชงิชา้โดยมฉีากหลังธรรมชาตอิัน

สวยงาม บรเิวณนัน้มจีุดใหท้า่นไดถ้า่ยรปูสวยสวยมากมาย  
เชน่ รังนก 

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

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY 

DUCK ชมิอาหารทอ้งถิน่ เป็ดกรอบสไตลบ์าหล ี 

     

พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่วนัทีส่ามาม  วดัเม็งว ี– เบดกูลั – วดัอลูนั ดาน ู– วดัเม็งว ี– วหิารทะนาล็อต – ช็อปป้ิง    ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 จากนัน้นําทา่นชม วดัทามาอยนุ(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีเป็นวัดทีส่วยงามมาก 

มน้ํีาลอ้มรอบ เป็นทีเ่ก็บดวงวญิญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก นําทา่นชมสถาปัตยกรรมของ

วัดโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวัดในราชวงศก์ษัตรยิ ์ชมภาพเขยีน และการทอผา้พืน้เมอืงโดยชาว

บาหล ี เดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดท ัง้ปี ชมสวน

ผลไม ้ผัก ตน้ไมต้า่งๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกุัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละปรุะ

อันงดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นชม สวนสวรรคอ์ูรุดาน ูซ ึง่งดงามดว้ยพันธไ์มแ้ละดอกไม ้ตน้น้ําทพิยแ์หง่พระศวิะ ที ่วดัเบระ

ดาน ชมทะเลสาบทีง่ดงามรมิวัดเบระดาน ใหท้า่นไดพั้กผ่อนละถา่ยรปูตามอัธยาศัย 

ชมแทน่บชูาพระศวิะและวัดรมิทะเลสาบ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้พา

ทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมุทรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กันวา่มงีูเทพเจา้

ลายศักดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นักยามพระอาทติยต์กดนิ ชม

วหิารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจุดชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งใน

ศตวรรษที ่16 โดยนักบญุดายังระวาดทีีบํ่าเพ็ญศลีภาวนาและศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บ

ถอืของชาวบาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมุทรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่า่ยทาํ

ละครดงั ดอกแกว้การะบุหนงิ และภาพยนตรเ์รือ่งตา่งๆ  

  

คํ่า   บรกิาร อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 

วนัวนัท่ีส่ี ท่ีส่ี SShhooppppiinngg  KKuuttaa  ––  อนุสาวรียม์หาภารตะ อนุสาวรียม์หาภารตะ –– กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ      ((BBLL))  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

 นําคณะแวะถา่ยรปูทะเลบาหล ีบรเิวณหาด NUSADUA 

 นําทา่นไป ช็อปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ 

เทีย่ง  นําทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย คณะแวะถา่ยรปูอนุสาวรยีม์หาภารตะทีง่ดงามกอ่นนําทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ  

16.10 น.  นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG432 

19 25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

******************************* 

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุเกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราค่าบริการ 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

SEP-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 
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TG431  
0935-1455 

TG432 

1610-1925 

6-9 SEP 2018 25,999.- -9,500 5,900.- 

TG431  

0935-1455 
TG432 

1610-1925 

20-23 SEP 2018 25,999.- -9,500 5,900.- 

OCT-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

TG431  

0935-1455 
TG432 

1610-1925 

4-7 OCT 2018 25,999.- 

-9,500 5,900.- 
12-15 OCT 2018 26,999.- 
20-23 OCT 2018 

วนัปิยมหาราช 26,999.- 

25-28 OCT 2018 25,999.- 

NOV-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

TG431  

0935-1455 
TG432 

1610-1925 

1-4 NOV 2018 25,999.- 

-9,500 5,900.- 

8-11 NOV 2018 25,999.- 
15-18 NOV 2018 25,999.- 
22-25 NOV 2018 25,999.- 

 29 NOV-1 DEC  25,999.- 

DEC-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG431  

0935-1455 
TG432 

1610-1925 

7-10 DEC 2018 

วันรัฐธรรมนูญ 26,999.- 

-9,500 5,900.- 

13-16 DEC 2018 26,999.- 
20-23 DEC 2018 26,999.- 
28-31 DEC 2018 

วันหยดุปีใหม ่ 26,999.- 
29 DEC-1 JAN 19 

วันหยดุปีใหม ่ 27,999.- 
30 DEC-2 JAN 19 

วันหยดุปีใหม ่ 27,999.- 
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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 

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพั่ก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
 คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน้ํ่าหนักไมเ่กนิ 30 กก.  
 บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้ระหว่างวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษีสนามบนิบาหลแีลว้  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น้ําหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  4 US ตอ่คน , ตอ่วนั  ยังไม่

รวมทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วันที ่ 19 

กนัยายน 2560 ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยชําระเพิม่เตมิ  
 ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

เง ือ่นไขการชําระเงนิ  

มดัจําทา่นละ 10,000 บาท และกรุณาชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 
15 วนั หากชําระลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาส
ใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการชําระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรุณาตดิตอ่
ผา่นเจา้หนา้ที ่
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตุ
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน
กรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวันเดนิทางไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ 
ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 
อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ 
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หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การ
สญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืง
ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการ
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารกา

รนัตคีา่มดัจําทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 50 % ของราคาทวัร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 

5. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท
ระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด  ๆ

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

9. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 


