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❖ บนิตรงดว้ยสายการบนิแหง่ชาต ิการบนิไทย เพยีง 4 ช ัว่โมงนดิๆ 

❖ พกัโรงแรมหร ู( 5 ดาว ) หรหูราสะดวกสบาย ท าเลเยีย่ม 
❖ ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต  

แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 
❖ ชมระบ าพืน้เมอืงตน้ฉบบัของแท ้ “ บารอ้งแดน๊ซ”์ 

❖ น าชมวดัเบซากยี ์วดัทีใ่หญ ่สวย และศกัดิส์ทิธิท์ ีส่ดุบนเกาะ
บาหล ี

❖ ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
❖ ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถิน่ทา่นละ 500 GR 
❖ ชมิเมนเูป็ดยา่งบาหล ีBEBEK BENGIL 
❖ ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

 

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

 
วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู ––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((DD))    
05.30 น. คณะมาพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

08.50- น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิท ีTG431  

14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลงัผา่นการตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ น าทา่นเดนิ

ทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้สูต่วัเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ, สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่นชม

อนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika Plaza หลงัจากนัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยี์

มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่

ตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปัน้พระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 

3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาว

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

วษิณุแหง่นีม้คีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่หง่นียั้งใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ี

เชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ 

วหิารอูลวูาตู ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามอกีมุมหนึง่ของ

เกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร (กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย 

หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั 

พเิศษ!!เมนกูุง้มงักรยา่งราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 500 กรมั) พรอ้มชม

บรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตาม

ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 
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พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องวนัทีส่อง  วดัเบซากยี ์วดัเบซากยี ์--  ชมบารองแดนซ ์ – เทอืกเขาคนิตามณี – วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์–  

                              ตลาดปราบเซยีน – วดัถ า้ชา้ง    ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

• น าคณะเขา้ชม วัดเบซาก ีเป็นวดัทีร่วบรวมความเป็นทีส่ดุของ บาหล ีไวห้ลายประการ 
นอกจากจะเป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุ สวยงามทีส่ดุ มคีวามส าคญัมากทีส่ดุ ยังเป็นวดัทีม่ปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานทีส่ดุ วดัแหง่นีถ้อืเป็นมารดา ของมวลวหิาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุบน 

เกาะบาหล ีและยังถอืวา่เป็นวดัทีศ่ักสทิธิเ์หนอืวัดทัง้ปวง วดัเบซาก ีเริม่สรา้งใน ศตวรรษที8่ และ
ไดข้ยายจนมขีนาดเทา่ปัจจบุนั  คนบาหลยีกใหเ้ป็นวดัหลวงหรอื Mother of Temple   วดัแหง่นี้

เป็นวดัทีม่ขีนาดกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอกี23แหง่ อยูภ่ายใน ซึง่ก็มคีวามส าคญั 
ตา่งๆกนัไป โดยมกีารจัดวางใหเ้รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆกวา่7ขัน้  เรยีงรายไปตามไหลเ่ขา และยังมี

แทน่บชูาบรรพบรุุษของชาวบาหล ีตัง้เรยีงรายอกีหลายรอ้ยแทน่  มฉีากหลงัทีส่วยงามเป็น ภเูขา

ไฟคนุูงอากงุ ซึง่เป็นภเูขาไฟลกูทีใ่หญ่ทีส่ดุในบาหล ีและมปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนานมาตัง้แตก่อ่น
ประวตัศิาสตรเ์ลยทเีดยีว 

 **** หากมกีารแจง้เตอืนภัยภเูขาไฟ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับไปชมวดับาตรูแ์ทน ***  

• น าทา่นเขา้ชม ระบ าบารอง (Barong Dance) เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาว

เกาะบาหล ีอนิโดนเีซยี บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่มหีลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้บัรังดา ตัวละครทีเ่ป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การร่ายร ามทีา่ทอีอ่นชอ้ย

งดงาม เสยีงเพลงไพเราะ 

• แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

• กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้

ปี สถานทีส่ถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ทีย่ังคงรอวนัปะทอุยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารลอยฟ้า 

ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี DELUXE MENU >>> DANU LOUNGE 

LAKE VIEW 

• ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน ้าจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะ

ถา่ยรูปกับทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทม

ภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาใน

ราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพุศกัดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA 

EMPUL  ทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิ

ลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์

ท าเนยีบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยาก

มลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  

• จากน ัน้น าชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่น

ไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถกู

ทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืง   กอ่นเดนิทางไปสู่

หมูบ่า้น Celux ชมการท าเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

• คณะเดนิทางเทีย่วชม  ปรุากัวกาจาห ์(Pura Goa Gajah) หรอื 

วดัถ ้าชา้งอยูใ่นเขตกลงุกงุ ทวัรบ์าหล ีถกูคน้พบโดยนัก

โบราณคดชีาวดตัช ์เมือ่ปี ค.ศ. 1923 มสี ิง่ทีโ่ดดเดน่คอืแผน่หนิ

แกะสลักหนา้ปากทางเขา้ถ ้า ลักษณะเป็นการเจาะจากดา้นหนา้

ของหนิผา มองดคูลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็วา่คลา้ยยักษ์อา้

ปากกวา้ง ชาวบาหลเีชือ่วา่คอืปากของปีศาจรา้ย ภายในถ ้าเป็น

รูปตวัท ีดา้นหนึง่จะเป็นรูปปัน้พระพฆิเนศ อกีดา้นเป็นรูปปัน้ศวิ

ลงึค ์3 แทง่ แทนเทพ 3 องค ์คอื พระศวิะ พระวษิณุ และพระ

พรหม ตามความเชือ่ของฮนิด ูดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศกัดิส์ทิธิ ์

มนี ้าไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาว

บาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี ่จะมี

ลกูสมปรารถนา 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY 

DUCK ชมิอาหารทอ้งถิน่ เป็ดกรอบสไตลบ์าหล ี 

     

พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

• จากนัน้น าทา่นชม วดัทามาอยุน(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีเป็นวดัทีส่วยงามมาก 

มนี ้าลอ้มรอบ เป็นทีเ่ก็บดวงวญิญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก น าทา่นชมสถาปัตยกรรมของ

วดัโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวัดในราชวงศก์ษัตรยิ ์ชมภาพเขยีน และการทอผา้พืน้เมอืงโดยชาว

บาหล ี เดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขาเบดูกลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดท ัง้ปี ชมสวน

ผลไม ้ผัก ตน้ไมต้า่งๆ ทศันยีภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกุัล หมูบ่า้นดชัทแ์ละปรุะ

อนังดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชม สวนสวรรคอ์ูรุดานู ซึง่งดงามดว้ยพันธไ์มแ้ละดอกไม ้ตน้น ้าทพิยแ์หง่พระศวิะ ที ่วดัเบระ

ดาน ชมทะเลสาบทีง่ดงามรมิวัดเบระดาน ใหท้า่นไดพั้กผ่อนละถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

ชมแทน่บชูาพระศวิะและวดัรมิทะเลสาบ ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้พา

ทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมุทรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กนัวา่มงีเูทพเจา้

ลายศักดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นักยามพระอาทติยต์กดนิ ชม

วหิารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งใน

ศตวรรษที ่16 โดยนักบญุดายังระวาดทีีบ่ าเพ็ญศลีภาวนาและศกัดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บ

ถอืของชาวบาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมุทรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่า่ยท า

ละครดงั ดอกแกว้การะบุหนงิ และภาพยนตรเ์รือ่งตา่งๆ  

 จากน ัน้น าทา่นไป Kuta Center ใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจกบัสนิคา้แบ

รนดเ์นมตา่งๆ อาท ิROXY, QUICKSILVER, VERSACE 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 

พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัวนัทีส่ี่ทีส่ี่  SShhooppppiinngg  KKuuttaa  ––  อนุสาวรยีม์หาภารตะอนุสาวรยีม์หาภารตะ  ––  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ      ((BBLL))  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

• น าคณะแวะถา่ยรปูทะเลบาหล ีบรเิวณหาด NUSADUA 

• น าทา่นไป Kuta Center ใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ 

อาท ิROXY, QUICKSILVER, VERSACE 

เทีย่ง น าทา่นไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย คณะแวะถา่ยรปูอนสุาวรยีม์หาภารตะทีง่ดงามกอ่นน าทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ  

16.10 น.  น าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG432 

19 25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

 

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

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
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หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราค่าบริการ 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

MAR-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG431  

0935-1455 
TG432 

1610-1925 

1-4 MAR 2018 
วนัหยดุยาว 

24,999.- 

22,999.- 
-9,500 5,900.- 8-11 MAR 2018 

24,999.- 15-18 MAR 2018 

22-25 MAR 2018 
29  MAR – 1 APR 2018 

APR-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG431  

0935-1455 
TG432 

1610-1925 

11-14 APR 2018 
วนัสงกรานต ์ 25,999.- 

-9,500 5,900.- 
12-15 APR 2018 

วนัสงกรานต ์ 26,999.- 
13-16 APR 2018 

วนัสงกรานต ์ 26,999.- 
14-17 APR 2018 

วนัสงกรานต ์ 25,999.-   

 
 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 6,000 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
➢ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่กั 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
➢ คา่รถโคช้ปรบัอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
➢ คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
➢ คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก.  
➢ บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

➢  รวมคา่ภาษีสนามบนิบาหลแีลว้  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
➢ คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
➢ คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  4 US ตอ่คน , ตอ่วนั ยังไม่

รวมทปิหวัหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 
➢ คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
➢ ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วันที ่ 19 

กนัยายน 2560 ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยช าระเพิม่เตมิ  
➢ ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 
 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ  
มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 
10 วนั หากช าระลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาส
ใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการช าระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่
ผา่นเจา้หนา้ที ่
 
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตุ
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน
กรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 
เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
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บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ 
ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 
อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ 
หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การ
สญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืง
ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการ
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดั
จ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

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

5. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

9. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


