
 

  



 

 

วันแรก กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรียมหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน ไ (-/-/เย็น) 

05.30 น. พรอมกันที่  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู โดยสารขาออก ระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 2 

เคานเตอร DสายการบินไทยTHAI INTERNATIONAL AIRWAYS เจาหนาที่ คอยอํานวยความ

สะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ กอนการเดินทาง 

08.50 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ TG431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว 

พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลาทองถ่ินที่บาหลี เร็วกวาประเทศไทยหน่ึงชั่วโมง) 

เดินทางสู ยานคูตาจะอยูทางฝงตะวันตกเยื้องไปทางใตของเกาะ

บาหลี  ด วยความที่ มี ทะเลหาดคูตาที่ สวยงาม ที่ นี่ ยั ง

เพี ย บ พ ร อ ม ไป ด ว ย บ า ร  ผั บ  ร า น ค า  ร า น อ า ห า ร 

หางสรรพสินคาตางๆ ระหวางทางจากสนามบิน นําทานแวะ

ถายรูป อนุสาวรียมหาภารตะสัญลักษณของเกาะบาหลี 

เปนรูปของรถศึกเทียมมาประมาณ 6 ตัว อนุสาวรียนั้นเปนสี

ขาว มหาภารตะเปนเรื่องราวความขัดแยงของ พี่นองสองตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมา

จากทาวภรต  จนบานปลายไปสู มหาสงครามที่ทุงกุรุเกษตร 

บาย เดินทางลงไปทางใตสุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu) 

หนึ่งในวัดที่เกาแกที่สุดในบาหลีที่ถูกสรางขึ้นตรงสวยปรายของหนาผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู

สูงตระหงานเหนือมหาสมุทรอินเดีย หางจากเดนปาซาร ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยูบนหนาผาที่มี

ความสูงถึง 76 เมตรเปนวัดหลักประจําทองทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขางของวัดมี



 

ทางเดินเลียบเลาะหนาผาใหทานไดชมความงามของหนาผาสูง เห็นคลื่นซัดเขาหาฝงเปนประกายฟองสี

ขาวนวลตัดกับทองทะเลสีคราม 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบานพรอมชมความ

งดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทรในยามเย็นปจจุบัน 

หาดจิม บารัน  ถือ เปนหนึ่ งในชายหาดที่ ดีที่ สุ ดในบาหลี 

นอกจากนี้บนหาดยังมีรานอาหารซีฟูดสที่ตั้งอยูเรียงรายอยูริม

ชายหาดเปนจํานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสด

ใหม ไมวาจะเปน กุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เขากันดีกับกับน้ําจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจาน  

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก ยานอูบุด Evitel Resort Ubudหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

 

  

 

 

วันที่สอง วัดเทมภัคสิริงค• ตลาดปราบเซียน • หมูบานคินตามณี • ปุระเบซากิห • วัดเลมพู

ยางคไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสูวัดน้ําพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภัคสิริงค 

คนบาหลีเรียกวาวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ําขึ้นมา ชาวบาหลีลวน 

เคารพบูชาวัดนี้ดวยเชื่อวากําเนิดมาจากพระอินทร จึงมีชาวบานนิยมมาอาบน้ํา เก็บน้ําไปดื่มกิน เพราะ

เชื่อวาบอน้ําศักด์ิสิทธิ์แหงนี้สามารถรักษาโรคตางๆ ขับไลสิ่งเลวรายและเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิตและตรง



 

ทางออกของวัดเทมภัคสิริงคนี้เองคือตลาดปราบเซียนมีรานขายของพื้นเมืองตางๆมากมายใหทานได

ใชความสามารถในการตอรองราคาของแบบสุดๆ จึงเปนที่มาที่คนไทยตั้งชื่อใหกับตลาดแหงนี้  

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู: หมูบานคินตามณีเปนหมูบาน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งทานจะไดรับชมทัศนียภาพที่

งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(Lake Batur) ที่หมูบานแหงนี ้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟตชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอัน

สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานชม ปุราเบซากิห (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อวา วัดแมหรือวัดหลวงแหงเบซากิห 

(Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1  และสําคัญที่สุดของบาหลี 

เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนเปนจํานวนมาก โดยดานหลังของวัดนั้นเปนภูเขาไฟกุนุง

อากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห เปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุด

ของบาหลี ยังถือเปนวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ 

ประมาณ 23 แหง ตั้งเรียงรายอยูเปนขั้นๆ กวา 7 ขั้นไปตามไหลเขา โดยวัดที่มีความสําคัญที่สุด คือ ปุ

ราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยูตรงกลาง  



 

 

 

 

 

 

เดินทางสู วัด เลมปูยางค  (Lempuyang Temple)ซึ่ งเปนวัดที่ ใหญ เปนอันดับสามของเกาะบาหลีและมี

ความสําคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีนั้น มีวิวทิวทัศนที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝงตะวันออกของ

บาหลี แตควรระวังฝูงลิงแม็กแค็กที่ดุรายซึ่งอาศัยอยูบริเวณยอดเขา 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก ยานอูบุด Evitel Resort Ubudหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

 

วันที่สาม บาหลีสวิงค•กาแฟจากขี้ชะมด•วัดบราตัน•วิหารทานาตลอต• ระบําเกอจัก ไ (เชา/

กลางวัน/เย็น) 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสูจุดไฮไลทของโปรแกรม บาหลีสวิงคBali Swing .ใหทานไดเลนกิจกรรมอันสนุกสนานคลาย

กับการนั่งชิงชา โดยคาใชจายสําหรับลูกคาที่ตองการเลนชิงชาเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใช

เวลานั่งประมาณ 5 นาที หรือถาทานไมตองการนั่งชิงชา บริเวณนั้นมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวย

มากมาย เชนรังนก ระหวางนั้นทานก็จะไดชมกาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantationที่นี้ทานจะ



 

ไดชมการทํากาแฟดวยวิธีการด้ังเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อวา กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งไดชื่อวาเปนกาแฟ

ที่หอมที่สุด 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทางใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan) 

วัดนี้ตั้งอยูตรงกลางของเกาะบาหลี อยูหงจากเมืองเดนพาซาร 50 กิโลเมตร เปนวัดที่มีชื่อเสียงมาก

ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตัน และดานหลังของวัดจะเปนวิวของภูเขาไฟซึ่งเปนวัด

ใหญที่ถือไดวาสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห โดยสรางเพื่อบูชาเทพเจาแหงสายน้ํา ตามความ

เชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยูในธนบัตร 50,000 รูเปยห ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้

เย็นสบายตลอดท้ังป 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานไปยังวิหารทานาตลอต (pura tanah lot) 

ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเปนจุดที่มีนักทองเที่ยวถายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยูบนผาหิน

นอกชายฝงในเวิ้งอาว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทําใหวัดแหงนี้มีความพิเศษเนื่องจาก

เมื่อชมวิหารทานาตลอตยามพระอาทิตยตกจะเห็นเปนเสมือนภาพของหอคอยสีดําและไมชอใบที่ปก

คลุมหนาผาชวนใหนึกถึงความออนชอยของภาพวาดจีน  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ชมการแสดงระบําเกอจัก (Kecak Dance) การแสดงพื้นเมือง

ของชาวบาหลีที่หาดูไดยาก ที่ผูแสดงเกือบทั้งหมดจะเปนผูชาย

และรวมกันรองประสานเสียงวา “เกอจัก” ที่เลียนแบบ

เสียงของลิง โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมหากาพยรามายณะ 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ Park Regis  Kuta Hotelหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ หาดคารามาส•รานกฤษณา •สนามบิน •กรุงเทพ ไ (เชา/กลางวัน/-) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชา

โรงแรม 

 ถายรูปบริเวณชายหาดที่มีความสวยงาม หาด

คารามัสKeramasBeachชายหาดสีดําที่เกิด

จากแรธาตุภูเขาไฟที่เปลี่ยนใหเม็ดทรายสีขาว

เหลืองกลายเปนสีดําทมิฬ ดูสวยงามแปลกตา 

ที่ถึงแมจะดําแตงดงามล้ําคาแกจนอยากไป

เหยียบซักครั้ง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

เราพาทานแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอยางมารวมไวที่นี้ราน 

Krisnaที่มีชื่อเสียงของบาหล ี

สมควรเวลาเดินสู สนามบินงูระหรัย 

16.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย  สายการบินไทย THAI INTERNATIONAL AIRWAYSเที่ยวบินที่ 

TG432 

19.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

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

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย...บาหลี บินด ีพักด ี4 ดาว (TG) 4วัน 3 

คืน 

เริ่มเดินทาง 

กลับจาก

เดินทาง ไฟทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

01 พ.ย. 61 04 พ.ย. 61 
TG431/TG43

2 
22,900 22,500 21,900 4,000 

08 พ.ย. 61 11 พ.ย. 61 
TG431/TG43

2 
22,900 22,500 21,900 4,000 

15 พ.ย. 61 18 พ.ย. 61 
TG431/TG43

2 
22,900 22,500 21,900 4,000 

06 ธ.ค. 61 09 ธ.ค. 61 
TG431/TG43

2 
22,900 22,500 21,900 4,000 

12 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61 
TG431/TG43

2 
22,900 22,500 21,900 4,000 

20 ธ.ค. 61 23 ธ.ค. 61 
TG431/TG43

2 
23,900 23,500 22,900 4,000 

27 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61 
TG431/TG43

2 
25,900 25,500 24,900 4,000 



 

28 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 61 
TG431/TG43

2 
25,900 25,500 24,900 4,000 

29 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 
TG431/TG43

2 
25,900 25,500 24,900 4,000 

30 ธ.ค. 61 02 ม.ค. 62 
TG431/TG43

2 
25,900 25,500 24,900 4,000 

07 ก.พ. 62 10 ก.พ. 62 
TG431/TG43

2 
22,900 22,500 21,900 4,000 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่

ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนอืความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป

คะ) 



 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง

ไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 
วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน

เดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น )หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไม

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ( 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน  ,การ
ประทวง ,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ



 

คนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ )ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมได

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว )ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร(  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ
,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ

เหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและ
ไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่

ประโยชนของทานเอง** 


