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 บนิตรงดว้ยสายการบนิระดบัมาตรฐาน  
  ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต  

แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
 ชมระบําพืน้เมอืงตน้ฉบบัของแท ้ “ บารอ้งแดน๊ซ”์ 
 ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
 พกัโรงแรมสามดาว ทาํเลด ียา่นกตูา้  ( 3 ดาว+ ) 
 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั  ชมความสวยงามของพระอาทติยร์มิหาด 
 ชมทศันยีภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 
 ชมวดัถํา้ชา้ง วดัทีม่ชี ือ่เสยีงเร ือ่งการขอลกู และมศีลิปะแบบฮนิดทู ีง่ดงาม 

 

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

วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหลี บาหลี ––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วิหารอูลูวาตู วิหารอูลูวาตู ––  หาดจิมบาหาดจิมบาร ัรนัน  ((LLDD))    
.......... น. คณะมาพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู2 เคาเตอร ์1-2 โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

(นดัลว่งหนา้ 3 ช.ม. จากเวลาออกเดนิทางของสายการบนิ) 

………. น. นําทา่นบนิลดัฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิ ............ เทีย่วบนิ

ท ี……….. (โปรดตรวจสอบตารางบนิทา้ยรายการ) 

……….. น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลังผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูต่วัเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ, สญัลกัษณ์ของเกาะ

บาหล,ี  

 ผา่นชมอนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika Plaza หลงัจากนัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยี์

มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่ตวั 

จําลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปัน้พระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพ

เจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็น

พาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตนั  สวนวษิณุแหง่นีม้คีวาม

กวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่หง่นียั้งใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง ไว ้

ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

 ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอูลูวาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมุทรอนิเดยี 

พรอ้มชมววิทวิทศัน์ทีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร 

(กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิ

บารนั  พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรี

บรรเลงตามชายฝ่ัง  

พกัที ่FAME , FAVE , SUNSET HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่องวนัทีส่อง  ชมบารองแดนซ ์ – เทอืกเขาคนิตามณี – วดันํา้พุศกัด ิส์ทิธิ ์–  

                              ตลาดปราบเซยีน – วดัถํา้ชา้ง    ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

 นําทา่นเขา้ชม ระบําบารอง (Barong Dance) เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาว

เกาะบาหล ีอนิโดนเีซยี บารองเป็นสตัวใ์นตํานาน ซึง่มหีลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้บัรังดา ตัวละครทีเ่ป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การร่ายรํามทีา่ทอีอ่นชอ้ย

งดงาม เสยีงเพลงไพเราะ 

 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

 กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้

ปี สถานทีส่ถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ทีย่ังคงรอวนัปะทอุยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารลอยฟ้า 

ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน้ําจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะ

ถา่ยรูปกับทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทม

ภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาใน

ราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น้ําพุศกัดิส์ทิธิ ์ที ่

TIRTA EMPUL  ทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี 

โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่

บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ทําเนยีบ

ประธานาธบิดบีนเนนิเขา ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใคร

อยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน้ําทีน่ี่ จะมลีกูเต็ม

บา้นหลานเต็มเมอืง  

 จากน ัน้นําชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบ

เซยีน” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้

พืน้เมอืงในตลาด และราคาถูกทีส่ดุในบรรดาตลาด

ตา่งๆ ของพืน้เมอืง   กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น Celux ชมการทําเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

 คณะเดนิทางเทีย่วชม  ปุรากวักาจาห ์(Pura Goa Gajah) หรอื วดัถํา้ชา้งอยูใ่นเขตกลุง

กงุ ทวัรบ์าหล ีถูกคน้พบโดยนกัโบราณคดชีาวดตัช ์เมือ่ปี ค.ศ. 1923 มสี ิง่ทีโ่ดดเดน่คอื

แผน่หนิแกะสลกัหนา้ปากทางเขา้ถํา้ ลกัษณะเป็นการเจาะจากดา้นหนา้ของหนิผา มองดู

คลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็วา่คลา้ยยกัษอ์า้ปากกวา้ง ชาวบาหลเีชือ่วา่คอืปากของปีศาจรา้ย 

ภายในถํา้เป็นรูปตวัท ีดา้นหนึง่จะเป็นรูปปัน้พระพฆิเนศ อกีดา้นเป็นรูปปัน้ศวิลงึค ์3 แทง่ 

แทนเทพ 3 องค ์คอื พระศวิะ พระวษิณุ และพระพรหม ตามความเชือ่ของฮนิดู ดา้นหนา้

ปากถํา้เป็นสระศกัดิส์ทิธ ิ ์มนํีา้ไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลกัเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาว

บาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบนํา้ทีน่ ี ่จะมลีกูสมปรารถนา 

คํ่า   บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

     

พกัที ่FAME , FAVE , SUNSET HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่วนัทีส่ามาม  วดัเม็งว ี– เบดกูลั – วดัอลูนั ดาน ู– วดัเม็งว ี– วหิารทะนาล็อต – ช็อปป้ิง    ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนัน้นําทา่นชม วดัทามาอยุน(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีเป็นวดัทีส่วยงามมาก 

มน้ํีาลอ้มรอบ เป็นทีเ่ก็บดวงวญิญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก นําทา่นชมสถาปัตยกรรมของ

วดัโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวัดในราชวงศก์ษัตรยิ ์ชมภาพเขยีน และการทอผา้พืน้เมอืงโดยชาว

บาหล ี เดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขาเบดูกลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดท ัง้ปี ชมสวน

ผลไม ้ผัก ตน้ไมต้า่งๆ ทศันยีภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกุัล หมูบ่า้นดชัทแ์ละปรุะ

อนังดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นชม สวนสวรรคอ์ูรุดานู ซึง่งดงามดว้ยพันธไ์มแ้ละดอกไม ้ตน้น้ําทพิยแ์หง่พระศวิะ ที ่วดัเบระ

ดาน ชมทะเลสาบทีง่ดงามรมิวัดเบระดาน ใหท้า่นไดพั้กผ่อนละถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

ชมแทน่บชูาพระศวิะและวดัรมิทะเลสาบ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้พา

ทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมุทรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กนัวา่มงีเูทพเจา้

ลายศักดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นักยามพระอาทติยต์กดนิ ชม

วหิารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งใน

ศตวรรษที ่16 โดยนักบญุดายังระวาดทีีบํ่าเพ็ญศลีภาวนาและศกัดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บ

ถอืของชาวบาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมุทรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่า่ยทํา

ละครดงั ดอกแกว้การะบุหนงิ และภาพยนตรเ์รือ่งตา่งๆ  

 จากน ัน้นําทา่นไป Kuta Center ใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจกบัสนิคา้แบ

รนดเ์นมตา่งๆ อาท ิROXY, QUICKSILVER, VERSACE 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
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วนัวนัที่ส่ีที่ส่ี  อนุสาวรียม์หาภารตะ อนุสาวรียม์หาภารตะ ––  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ      ((BB))  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

*** คณะเดนิทางช็อปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึรา้น KRISNA *** 

คณะแวะถา่ยรปูอนสุาวรยีม์หาภารตะทีง่ดงามกอ่นนําทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ  

……… น.  นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิ…….. เทีย่วบนิที ่…….. 

   (โปรดตรวจสอบตารางบนิทา้ยรายการ) 

.......... น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

 

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

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราค่าบริการ 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
 

Apr-18 

Airline Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

AIR ASIA 

FD396  
0610-1130 

FD397 
1155-1515 

5-8 APR 2018 
วนัจกัร ี

17,999.- -8,500 4,900.- 

FD396  
0610-1130 

FD397 
1155-1515 

12-15 APR 2018 
วนัสงกรานต ์

17,999.- -8,500 4,900.- 

FD396  
0610-1130 

FD397 
1155-1515 

13-16 APR 2018 
วนัสงกรานต ์

19,999.- -8,500 4,900.- 

FD396  
0610-1130 

FD397 
1155-1515 

28 APR-1 MAY 
2018 

วนัแรงงาน 
17,999.- -8,500 4,900.- 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท  
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท  
ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 3,000 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจาํทา่นละ 7,000 บาท  
พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
*** โปรแกรมโปรโมช ัน่ หลงัจากชําระเงนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ / 

เปลีย่นพเีรยีด / คนืเงนิในทกุกรณี 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน้ํ่าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
 บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

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

ความพงึพอใจ 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วันที ่10 มกราคม 55 ผูโ้ดยสาร

จะตอ้งจา่ยชําระเพิม่เตมิ  
 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 
เงือ่นไขการชําระเงนิ  
มดัจําทา่นละ 7,000 บาท และกรณุาชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั หากชําระลา่ชา้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการชําระ
ผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่
 
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / 
บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง
ราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ 
ไมเ่ทีย่วบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวันเดนิทางไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 
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. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 
3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 
 
4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ

จากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
 
5. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


