
 

 

 
 

  
 
 

 บนิตรงดว้ยสายการบนิแหง่ชาต ิการบนิไทย เพยีง 4 ช ั�วโมงนดิๆ 

 พกัโรงแรมหร ู( 5 ดาว ) หรหูราสะดวกสบาย ทาํเลเยี�ยม 
 ชมพระอาทติยต์กดนิที� วหิารตานะห ์ล็อต  

แสงแดดกระทบพื�นทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
 ชมระบําพื�นเมอืงตน้ฉบบัของแท ้ “ บารอ้งแดน๊ซ”์ 

 นําชมวดัเบซากยี ์วดัที�ใหญ ่สวย และศกัดิ�สทิธ ิ�ท ี�สดุบน
เกาะบาหล ี

 ภเูขาไฟที�งามที�สดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถิ�นทา่นละ 500 GR 
 ชมิเมนเูป็ดยา่งบาหล ีBEBEK BENGIL 
 ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** โปรดรบัชมวนัเดนิทางและราคาทา้ยรายการ *** 

 
วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู ––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((DD))    

05.30 น. คณะมาพรอ้มกันที�สนามบนิสวุรรณภมู ิช ั�น 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย 

โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

08.50- น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทย 

เที�ยวบนิท ีTG431  

14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลงัผา่นการตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีี�สนามบนิ นําทา่นเดนิ

ทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูต่วัเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ, สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่นชม

อนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika Plaza หลงัจากนั�นเดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยี์

มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึ�ง

ตวั จําลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปั�นพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 

3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขี�นกครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาว

ฮนิด ูซึ�งเป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนํ�าหนัก 4,000 ตนั  สวน

วษิณุแหง่นี�มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที�แหง่นี�ยังใชจ้ัดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ี

เชน่ ระบําบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย ตอ่จากนั�นเดนิทางไปชมความงดงามของ 

วหิารอูลวูาต ูที�ตั �งอยู่บนหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ี�งดงามอกีมุมหนึ�งของ

เกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายที�มาชมุนุมกนัที�วหิาร (กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย 

หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ั�งเดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั 

พเิศษ!!เมนกูุง้มงักรยา่งราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 500 กรมั) พรอ้มชม

บรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตาม

ชายฝั�ง (LOCAL MENU) 

 



 

 

 

พกัที� CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�สองวนัที�สอง  วดัเบซากยี ์วดัเบซากยี ์--  ชมบารองแดนซ ์ – เทอืกเขาคนิตามณี – วดันํ �าพุศกัด ิ�สทิธิ� –  

                              ตลาดปราบเซยีน – วดัถํ �าชา้ง    ((BBLLDD))  
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

 นําคณะเขา้ชม วัดเบซาก ีเป็นวดัที�รวบรวมความเป็นที�สดุของ บาหล ีไวห้ลายประการ 

นอกจากจะเป็นวดัที�ใหญท่ี�สดุ สวยงามที�สดุ มคีวามสาํคญัมากที�สดุ ยังเป็นวดัที�มปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานที�สดุ วดัแหง่นี�ถอืเป็นมารดา ของมวลวหิาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮนิดทูี�ใหญท่ี�สดุบน 
เกาะบาหล ีและยังถอืวา่เป็นวดัที�ศักสทิธิ�เหนอืวัดทั �งปวง วดัเบซาก ีเริ�มสรา้งใน ศตวรรษที�8 และ
ไดข้ยายจนมขีนาดเทา่ปัจจบุนั  คนบาหลยีกใหเ้ป็นวดัหลวงหรอื Mother of Temple   วดัแหง่นี�
เป็นวดัที�มขีนาดกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอกี23แหง่ อยูภ่ายใน ซึ�งก็มคีวามสาํคญั 
ตา่งๆกนัไป โดยมกีารจัดวางใหเ้รยีงรายอยูเ่ป็นขั �นๆกวา่7ขั �น  เรยีงรายไปตามไหลเ่ขา และยังมี
แทน่บชูาบรรพบรุุษของชาวบาหล ีตั �งเรยีงรายอกีหลายรอ้ยแทน่  มฉีากหลงัที�สวยงามเป็น ภเูขา
ไฟคนุูงอากงุ ซึ�งเป็นภเูขาไฟลกูที�ใหญ่ที�สดุในบาหล ีและมปีระวตัศิาสตรท์ี�ยาวนานมาตั �งแตก่อ่น
ประวตัศิาสตรเ์ลยทเีดยีว 
 **** หากมกีารแจง้เตอืนภัยภเูขาไฟ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับไปชมวดับาตรูแ์ทน ***  

 
 นําทา่นเขา้ชม ระบําบารอง (Barong Dance) เป็นศลิปะการแสดงที�เป็นเอกลักษณ์ของชาว

เกาะบาหล ีอนิโดนเีซยี บารองเป็นสตัวใ์นตํานาน ซึ�งมหีลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึ�งเป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้บัรังดา ตัวละครที�เป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณชั�วรา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิ�สทิธิ� การร่ายรํามทีา่ทอีอ่นชอ้ย

งดงาม เสยีงเพลงไพเราะ 

 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขี�ชะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

 กอ่นเดนิทางขึ�นสูเ่ทอืกเขา Kintamani ที�งดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ั�ง

ปี สถานที�สถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ที�ยังคงรอวนัปะทอุยูต่ลอดเวลา 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารลอยฟ้า 

ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี DELUXE MENU 

>>> DANU LOUNGE LAKE VIEW 

 

 ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบนํ�าจดื ที�งดงามบนปากปลอ่ง

ภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะถา่ยรูปกับทศันยีภาพที�

งดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ั�นเดนิทาง สู ่วหิาร

ศกัด ิ�สทิธ ิ� เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที� 13 เป็นวหิาร

ศกัดิ�สทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศ์

กษัตรยิเ์ทา่นั�น ชมบอ่นํ�าพุศกัดิ�สทิธิ� ที� TIRTA EMPUL  ที�ผุด

ขึ�นจากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวีนัหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิ�สทิธิ� และ

แทน่บชูาเทพที�ศักดิ�สทิธิ�และมหัศจรรย ์ทําเนยีบประธานาธบิดี

บนเนนิเขา ชาวบาหลเีชื�อวา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดื�มหรอื

อาบนํ�าที�นี� จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  

 จากน ั�นนําชมและชอ้ปปิ� งยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่น

ไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พื�นเมอืงในตลาด และราคาถกู

ที�สดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพื�นเมอืง   กอ่นเดนิทางไปสู่

หมูบ่า้น Celux ชมการทําเครื�องเงนิเครื�องทองที�งดงาม 

 คณะเดนิทางเที�ยวชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing   

 (รวมคา่ขึ�นบาหลสีวงิคแ์ลว้) ทํากจิกรรมอนัสนุกสนาน     ทา้

ทายความตื�นเตน้ดว้ยการนั�งชงิชา้ที�มคีวามสงูและทา่นสามารถ 



 

 

เก็บภาพระหวา่งนั�งชงิชา้โดยมฉีากหลงัธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนั�นมจีุดใหท้่านไดถ้่ายรูป

สวยสวยมากมาย เชน่ รังนก 

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

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY 

DUCK ชมิอาหารทอ้งถิ�น เป็ดกรอบสไตลบ์าหล ี 
     

พกัที� CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�สวนัที�สามาม  วดัเม็งว ี– เบดกูลั – วดัอลูนั ดาน ู– วดัเม็งว ี– วหิารทะนาล็อต – ช็อปปิ� ง    ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
 จากนั�นนําทา่นชม วดัทามาอยุน(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีเป็นวดัที�สวยงามมาก 

มนํี�าลอ้มรอบ เป็นที�เก็บดวงวญิญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก นําทา่นชมสถาปัตยกรรมของ

วดัโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวัดในราชวงศก์ษัตรยิ ์ชมภาพเขยีน และการทอผา้พื�นเมอืงโดยชาว

บาหล ี เดนิทางขึ�นสูเ่ทอืกเขาเบดูกลั เทอืกเขาที�งดงาม อากาศเย็นตลอดท ั�งปี ชมสวน

ผลไม ้ผัก ตน้ไมต้า่งๆ ทศันยีภาพของบาหล ีระหวา่งขึ�นบนเทอืกเขาเบดกุัล หมูบ่า้นดชัทแ์ละปรุะ

อนังดงามสองขา้งทางขึ�นภเูขา  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นชม สวนสวรรคอ์ูรุดาน ูซึ�งงดงามดว้ยพันธไ์มแ้ละดอกไม ้ตน้นํ�าทพิยแ์หง่พระศวิะ ที� วดัเบระ

ดาน ชมทะเลสาบที�งดงามรมิวัดเบระดาน ใหท้า่นไดพั้กผ่อนละถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

ชมแทน่บชูาพระศวิะและวดัรมิทะเลสาบ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดทั �งปี จากนั�นพา

ทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมุทรอนิเดยี ทานาลอท เชื�อกนัวา่มงีเูทพเจา้

ลายศักดิ�สทิธิ�คอยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิ�งนักยามพระอาทติยต์กดนิ ชม

วหิารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิที�งดงาม ทานาลอทเป็นวหิารที�สรา้งใน

ศตวรรษที� 16 โดยนักบญุดายังระวาดทีี�บําเพ็ญศลีภาวนาและศกัดิ�สทิธิ�มากเป็นที�นับ

ถอืของชาวบาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมุทรอนิเดยี เป็นสถานที�ถา่ยทํา

ละครดงั ดอกแกว้การะบุหนงิ และภาพยนตรเ์รื�องตา่งๆ  

  

คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

 

พกัที� CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัวนัที�สี�ที�สี�  SShhooppppiinngg  KKuuttaa  ––  อนุสาวรยีม์หาภารตะอนุสาวรยีม์หาภารตะ  ––  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ      ((BBLL))  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก  

 นําคณะแวะถา่ยรปูทะเลบาหล ีบรเิวณหาด NUSADUA 

 นําทา่นไป ช็อปปิ� งรา้น KRISNA ซื�อของที�ระลกึกอ่นกลับ 

เที�ยง  นําทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย คณะแวะถา่ยรปูอนสุาวรยีม์หาภารตะที�งดงามกอ่นนําทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ  

16.10 น.  นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที�  TG432 

19 25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

 

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



 

 

“มากกวาความชํานาญ คอื การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลี�ยนราคา หากมกีารปรบัข ึ�นของภาษนีํ �ามนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อัตราคาบรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 1,000 บาท** 

JULY-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว 

พกัเดี�ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

26-29 JULY 2018 
วนัหยดุยาว 27,999.- -9,500 5,900.- 

AUG-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว 

พกัเดี�ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

10-13 AUG 2018 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ 25,999.- -9,500 5,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

23-26 AUG 2018 25,999.- -9,500 5,900.- 

SEP-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ั�ว 

พกัเดี�ยว 

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 ั�ว 

พกัเดี�ยว 

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 ั�ว 

พกัเดี�ยว 

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 ั�ว 

พกัเดี�ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

7-10 DEC 2018 
วนัรัฐธรรมนูญ 26,999.- 

-9,500 5,900.- 

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

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

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

วนัหยดุปีใหม ่ 27,999.- 

 
 
เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายตุํ�ากวา่ 2 ปี                                              ราคา 6,000 บาท 
 



 

 

เง ื�อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที�จองทวัร ์/ สว่นที�เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม   

 คา่ตั�วเครื�องบนิไปกลบั (ตั�วกรุ๊ป) / คา่ที�พกั 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศทอ่งเที�ยวตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมื�อที�ระบใุนรายการ  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระที�ฝากขึ�นเครื�องทา่นละ 1 ชิ�นที�นํ�าหนักไมเ่กนิ 30 กก.  
 บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ�นระหวา่งวันเดนิทางเทา่นั�นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษีสนามบนิบาหลแีลว้  
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครื�องดื�มนอกรายการ 
 คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ที�มคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่นํ�าหนักที�เกนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิ�น  4 US ตอ่คน , ตอ่วนั ยังไม่

รวมทปิหวัหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ และภาษีสนามบนิที�เกนิกวา่ที�ปรับขึ�นแลว้ ณ วันที� 19 

กนัยายน 2560 ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยชาํระเพิ�มเตมิ  
 ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี�ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี�ยนไปบนิ Low Cost 

 
 
เง ื�อนไขการชําระเงนิ  
มดัจําทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสว่นที�เหลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 
10 วนั หากชําระลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการจอง เพื�อเปิดโอกาส
ใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการชําระผา่นชอ่งทางอื�นๆ กรณุาตดิตอ่
ผา่นเจา้หนา้ที� 
 
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมเมื�อเกดิเหตุ
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณทีี�มผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิ�ที�จะมกีารเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน
กรณีที�มกีารขึ�นลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมื�อ ไมเ่ที�ยวบาง
รายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 
เอกสารที�ใชใ้นการเดนิทาง  



 

 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายจุนถงึวนัเดนิทางไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรบัประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 
เง ื�อนไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเที�ยว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเที�ยวในตา่งประเทศ 
ซึ�งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที�บรษัิทฯ 
อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลี�ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ 
หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทั �งทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การ
สญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืง
ของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการ
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ�นไป คนืเงนิทั �งหมด 
(ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ที�มกีารกา
รนัตคีา่มดัจําที�พกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทวัร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
 

5. เนื�องจากตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตั�วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั �งหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งสิ� หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิ
จากความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

 

9. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 


