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เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
 ไฮไลท์ นําสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจําเกาะบาหลี
 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูก้ ุงราดซอส
 ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA จุดมุ่งหมายของนักรีววิ ทัวโลก
 นําท่ านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ ายรู ปกับหน้ าผาสีมรกต
 วัดเลมปูยาง ประตูหนิ ขนาดใหญ่ ทีราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาทีมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟอากุง
 ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
 ชมสวนพระวิษณุ ขีนกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้ าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู
 ชิงช้ า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ ายรู ปสุดชิค
 รับพรและสิริมงคลจากนําพุศักดิสิทธิแห่ งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH ****

SPHZ-B1- Bewitching BALI 4 DAY (FD)

Page |2

วันแรก
กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลวู าตู - ชายหาดจิมบาลัน (L/D)
03.00 น.
คณะพร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคารระหว่ างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการ
บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
06.15 น.
นําท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์ บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เทียวบินที FD396
RE-CHECK เอกสารสําหรับใช้ เดินทางเข้ าบาหลี
1. พาสปอร์ ตทีมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน ณ วันทีเดินทาง.
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้ อม)
3. ลงทะเบียนเข้ าประเทศอินโดนีเซีย 72 ชัวโมง ก่ อนเดินทาง ผ่ าน APP : PEDULI LINDUNGI
4. ประกันการเดินทางทีครอบคลุม ประกันโควิด-19 **รวมในค่ าทัวร์ **
11.30 น.
เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจ
คนเข้ าเมืองแล้ วต้ อนรับท่านด้ วยพวงมาลัยดอกไม้ หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีทีสนามบิน
เทียง
 รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้ าเข้ าสู่ตวั เมือง ชมอนุสาวรี ย์มหาภารตะ
สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรี ย์ บิม่า เทพเจ้ าแห่งท้ องทะเล
ย่าน Kartika Plaza หลังจากนันเดิน ทางเข้ าชม อนุสาวรี ย์ มหาภารตะ
Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรี ย์ขนาด
ใหญ่ครึงตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็ น
รูปปั นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้ าสูงสุดของชาวฮินดู ขีนกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้ าแห่งอิสรเสรี
ภาพของชาวฮินดู ซึงเป็ นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้ าง 64 เมตร ขนาดนําหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุ
แห่งนี มีความกว้ างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที แห่งนียังใช้ จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบําบารอง ไว้
ต้ อนรับแขกบ้ าน แขกเมืองอีกด้ วย
จากนันพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชือกันว่ามีงูเทพเจ้ าลายศักดิ สิทธิ คอยปกปั ก
รักษาอยู่ภายใต้ วิหารงดงามยิงนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้ าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวทีงดงาม ทานาลอ
ทเป็ นวิหารทีสร้ างในศตวรรษที 16 โดยนักบุญดายังระวาดีทีบําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ สิทธิ มากเป็ นทีนับถือของชาว
บาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็ นสถานทีถ่ายทําละครดัง ดอกแก้ วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรืองต่างๆ
คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดังเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนู ก้ ุงย่ างราด
ซอสท้ องถิน พร้ อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรี บรรเลงตาม
ชายฝั ง (LOCAL MENU)
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จากนันนําท่านเข้าสู่ทีพัก EDEN KUTA HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีสอง

วัดเลมปูยัง - วัดเบซากีย์ – BALI SWING ชิงช้ ายักษ์ - วัดนําพุศักดิสิทธิ TEMPAKSIRING
(B/L/D)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
เดินทางสู่ วัดเลมปู ยางค์ (Lempuyang Temple) เป็ นหนึงในเดสติเนชันยอดฮิตอันดับต้ นๆ ของนักท่องเทียว เลมปู
ยางค์เป็ นวัดเก่าแก่ทีสะท้ อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติ
ความเชือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทีแบ่งพืนทีของวัดเป็ น 3 ส่วน
เหมือนกับร่างกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้ า) โดย
ชันบนสุดจะเป็ นทีประทับขององค์พระศิวะ หนึงในเทพเจ้ าสูงสุด 3
พระองค์ (ตรี มูร ติ ) ของศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู ให้ ท่ า นอิ ส ระ
ถ่ายภาพกับ ประตูหิ น ขนาดใหญ่ ที มีฉากหลังเป็ นภูเ ขาไฟอากุง
หนึงในภูเขาทียังคงมีพลังบนเกาะบาหลี
จากนันเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE เป็ นวัดทีรวบรวมความเป็ นทีสุดของ บาหลี ไว้ หลาย
ประการ นอกจากจะเป็ นวัดทีใหญ่ทีสุด สวยงามทีสุด มีความสําคัญมากทีสุด ยังเป็ นวัดทีมีประวัติศาสตร์ ยาวนานทีสุด
วัดแห่งนีถือเป็ นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็ นวัดในศาสนาฮินดูทีใหญ่ทีสุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็ นวัดทีศัก
สิทธิ เหนือวัดทังปวง วัดเบซากี เริมสร้ างใน ศตวรรษที8 และได้ ขยายจนมีขนาดเท่าปั จจุบนั คนบาหลียกให้ เป็ นวัดหลวง
หรือ Mother of Temple วัดแห่งนีเป็ นวัดทีมีขนาดกว้ างใหญ่ไพศาล ประกอบด้ วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึงก็มี
ความสําคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้ เรี ยงรายอยู่เป็ นขันๆกว่า7ขัน เรี ยงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชา
บรรพบุรุษของชาวบาหลี ตังเรียงรายอีกหลายร้ อยแท่น มีฉากหลังทีสวยงามเป็ น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึงเป็ นภูเขาไฟลูกที
ใหญ่ทีสุดในบาหลี และมีประวัติศาสตร์ทียาวนานมาตังแต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
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**** หากมีการแจ้ งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน ***
เทียง
 รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , ร้ านกาแฟขีชะมดและโรงงานผ้ าบาติก
นําท่ านเข้าชมวัดเตียร์ ตา อัมปึ ล (Tirta Empul Temple) หรือทีคนไทยเรียกกันว่า "วัดนําพุศกั ดิ สิทธิ" สถานทีแห่งนีถูก
สร้ างขึนราวศตวรรษที 10 เป็ นทีเคารพสักการะของชาวบาหลี ตามตํานานเล่าว่า มหาเสนาบดีผ้ ยู ิงใหญ่ของเบอดูลใู ช้ เวท
มนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนีด้ วยเล็บมือของตน เพือเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ใช้ ในประเพณีปลงพระ
ศพของราชวงศ์ ซึงเชือกันว่าทําให้ ราชวงศ์ได้ กลายเป็ นเทพเจ้ าหลังจากเสียชีวติ ลง ภายในวัดท่านจะได้ พบกับบ่อนํา
ศักดิ สิทธิ ทีมีอายุมากกว่า1,000 ปี ซึงในปัจจุบนั นียังมีนําผุดขึนมาตลอดเวลา เชือกันว่าพระอินทร์ทรงสร้ างขึนตอนที
เจาะพืนพิภพเพือสร้ างบ่อนําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ชาวบาหลีจึงมีความเชือว่า หากใครทีได้ มาชําระล้ าง
ร่างกายในสระนําแห่งนี จะเสริมสิริมงคลให้ กบั ชีวิต ช่วยบําบัดรักษาโรคต่างๆ ให้ ร่างกายแข็งแรง และขับไล่สิงเลวร้ ายไป
ได้ และในทุกๆ ปี จะมีผ้ คู นนิยมเดินทางมาทีแห่งนีเพือชําระร่างกายให้ บริสทุ ธิ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
เดินทางเข้ าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ทํากิจกรรมสุดท้ าทายด้ วยการนังชิงช้ าขนาดยักษ์ แกว่งเหนือหน้ าผาและท่าน
สามารถเก็บภาพระหว่างนังชิงช้ าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอนั สวยงาม

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านสู่ทีพัก ให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนตามอัธยาศัย
วันทีสาม

ท่ าเรือซานูร์ – เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง – หาดโบรเคน
Crystal Bay (B/L/D)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันพาทุกท่านเดินทางไป ท่ าเรือซานูร์ (รวมค่ าเรือไปกลับแล้ ว) นําท่านขึนเรือ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็ น
เกาะทีอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ ๆ คือ นูซาเลิมโบงันและนูซา
เจอนีงนั แยกจากเกาะบาหลีด้วยช่องแคบบาดุง
นําท่านเดินทางสูจ่ ดุ ไฮไลท์ของเกาะดังนี
1. แองเจิลบิลลาบอง (Angel Billabong) เป็ นอีกแอ่งนําทะเลธรรมชาติทียกตัวขึน ช่วงนําลงนักท่องเทียวสามารถ
ลงไปแช่นําได้ ประหนึงสระว่ายนําอยู่ใน Sea View Pool ทีขอบสระกระทบกับวิวท้ องทะเลและท้ องฟ้า สวยอย่า
บอกใครเชียวล่ะ
2. เกอลิงกิง บีช (Kelingking Beach) หาดทรายสีขาวทีเงียบสงบพร้ อมนําทะเลสีฟ้าคราม ล้ อมรอบด้ วยหน้ าผา
สูงชันและแหลมทีตังอยู่บนเกาะนูซาปนีดา หนึงในมุมมองทีดีทีสุดคือวิวจากด้ านบนของชายหาดแห่งนี ซึงเป็ น
จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการถ่ายรูป อีกทังยังเป็ นสถานทีท่องเทียวยอดนิยมอีกด้ วย
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3. โบรคเคน บีช (Broken Beach) เป็ นชายหาดเล็กๆ ทีงดงามตังอยู่บนเกาะนูซาปนีดา จุดเด่นของชายหาดแห่งนี
คือ หิน ทีโดนนําทะเลกัดเซาะจนกลายเป็ นอุโมงค์ดเู หมือนกับเป็ นสะพาน ด้ านล่างคือผืนนําทะเลสีฟ้าใสที ดู
เหมือนไหลเข้ าและออกจากมหาสมุทร เป็ นอีกจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ ทีไม่ควรพลาดเมือไปเทียวบาหลี

เทียง
 รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ Crystal Bay เป็ นจุดดํานําทีฮิตทีสุดของบาหลีในการดูสตั ว์ใหญ่อย่างโมลาโมล่าและแมนต้ า เพราะนําทีนีเย็น
และเป็ นทะเลเปิ ด คลืนค่อนข้ างใหญ่ ลูกค้ าสามารถเดินเล่นผ่อนคลายริมชายหาด เล่นนําทะเล

เดินทางด้ วยเรือเร็วกลับสู่ ท่ าเรือซานูร์
คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านสู่ทีพัก ให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนตามอัธยาศัย
วันทีสี ช็อปปิ งของทีระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านไป ช็อปปิ งร้ าน KRISNA ซือของทีระลึกก่อนกลับ ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เอกสารทีใช้ เดินทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่ างชาติ)ใช้ ตอนเช็คอินสายการบิน
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์ บริการช่ วยลงทะเบียนให้ )
12.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เทียวบินที FD397
15.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้ อมความประทับใจ
เมือเดินทางถึงไทย

(B/-/-)
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อ ัตราค่าบริการพ ักห้องละ2-3 ท่าน
**สําหรับหนังสือเดินทางต่ างชาติเก็บเพิม 1,000 บาท**
ทารกอายุตาํ
วันทีเดินทาง
ผู้ใหญ่
กว่ า 2 ปี
3,900.วันที 28-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว)
20,999.-

พักเดียว
3,900. -

วันที 05-08 สิงหาคม 2565

18,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 12-15 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว)

19,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 19-22 สิงหาคม 2565

18,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 26-29 สิงหาคม 2565

17,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 09-12 กันยายน 2565

17,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 23-26 กันยายน 2565

18,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 07-10 ตุลาคม 2565

18,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 13-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล)

20,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 21-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล)

19,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 11-14 พฤศจิกายน 2565

17,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 25-28 พฤศจิกายน 2565

18,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 02-05 ธันวาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล)

19,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 09-12 ธันวาคม 2565(วันหยุดเทศกาล)

19,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 16-19 ธันวาคม 2565

18,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 23-26 ธันวาคม 2565

18,999.-

3,900.-

3,900. -

วันที 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาล)
วันที 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาล)
วันที 31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาล)

22,999.-

3,900.-

3,900. -

22,999.-

3,900.-

3,900. -

22,999.-

3,900.-

3,900. -

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TWN/DBL เป็ นท่ านที 2 ในห้ อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TWN/DBL เป็ นท่ านที 3 ในห้ อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้ อง TRP แบบเสริมเตียง
มีตัวเครืองบินแล้ วจอยแลนด์

ราคาเท่าผู้ใหญ่
ลดราคา 1,000 บาท
ลดราคา 500 บาท
ลดราคา 8,000 บาท

SPHZ-B1- Bewitching BALI 4 DAY (FD)

Page |7

หากท่ านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทํากรุ๊ ปเหมา
กรุณาติดต่ อผ่ าน AGENCY
เงือนไขการจอง มัดจําท่ านละ 7,000 บาท

ช่ วงเทศกาลท่ านละ 10,000 บาท
*** เมือชําระค่ ามัดจําแล้ วถือว่ารับทราบเงือนไขการจองทัวร์ ทุกประการ ***
พร้ อมส่ งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตให้ เจ้าหน้ าทีจองทัวร์ / ส่ วนทีเหลือจ่ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรั บเปลียนราคา
หากมีการปรั บขึนของภาษีนํามันของสายบินหรื อการเปลียนแปลงกฏการเข้ าประเทศทีมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติม

อัตรานีรวม
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตัวเครืองบินและภาษีนํามันตามรายการ ไป/กลับตามกําหนดการของคณะทัวร์ รวมนําหนักกระเป๋ า 20 กก.
 ค่าอาหาร และเครืองดืมทีระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทีพัก 3 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีได้ ระบุไว้
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยู่กบั เงือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเกิดขึนระหว่าง
วันเดินทางเท่านันโดยจะต้ องใช้ ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ +ค่ าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่ านละ 1,500 บาทชําระทีสนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่ รวมค่าทิปหัวหน้ า
ทัวร์ ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีมิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เอกสารทีใช้ ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
เอกสารวัคซีน E-Vaccine Certificate International
เงือนไขการจองทัวร์
หากไม่ ได้ ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่ าตัวเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่ สามารถคืนเงินได้ เนืองจาก
ค่ าบริการทีต่ างประเทศเป็ นแบบเหมาจ่ าย
1. เนืองจากตัวเครืองบินต้ องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน้ าตัวเท่านัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลียนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทังสิน ถ้ ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินทังหมดหรือ
บางส่วนให้ กบั ท่าน
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2. กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่ าทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ ายกับบริษัททัวร์ ในต่ างประเทศ ไม่ สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
หมายเหตุ
 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจํานวน
 หากมีเหตุสดุ วิสยั อันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทําให้ เดินทางไม่ได้ อ้ างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนําเทียว หัก
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้ า
 เรืองห้ องพักช่ วงเทศกาล ห้ องพักทีลูกค้ าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ ทางโรงแรมตามขันตอน
ในบางครังโรงแรมอาจเปลียนชนิดห้ องพักของลูกค้ า ณ วันเข้ าพัก แต่ทางบริ ษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจํานวน
ลูกค้ า เช่น
Request สําหรับเตียง Double Bed หากห้ องไม่พอ อาจะเป็ นห้ อง TWN ขยับเตียงให้ ชิดกัน
Request สําหรับเตียง Triple Bed หากห้ องไม่พอ จะจัดให้ เป็ น 2ห้ อง โดยไม่เก็บเงินเพิ ม ตามเงือนไขของ
โรงแรมทีจอง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้ าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนืองจากรายการ
ทัวร์ นี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ การใช้ บ ริ ก ารใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเ สธการเข้ า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะเลือนการ
เดินทางในกรณีทีมีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่
ว่าจะเป็ นการชํ าระผ่านตัวแทนของบริ ษัท ฯ หรื อชํ าระโดยตรงกับ ทางบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ จะขอถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย
, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ

