
 

 
 

 
 

 
 

*****10 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย**** 
*** โปรดรับชมวนัเดนิทางและราคาท้ายรายการ *** 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – บาหล ี– GARUDA WISNU – วหิารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน (D)  

05.30 น.  คณะมาพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมีเจา้หน้าท่ีของ
บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

08.50 น.  น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหล”ี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที TG431  
 



 

14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินนูราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้
เมืองแลว้ ตอ้นรับท่านดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน น าท่านเดินทางผา่น
ประตูเทพเจา้เขา้สู่ตวัเมือง ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ, สัญลกัษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย ์บิม่า 
เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน KARTIKA PLAZA หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ 
GARUDA WISNU KENCANA CULTURAL PARK สวนพระวิษณุ  อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่คร่ึงตัว 
จ  าลองมาจากรูปสักการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพ
เจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็น
พาหนะของพระองค ์มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนกั 4,000 ตนั  สวนวษิณุแห่งน้ีมีความ
กวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแห่งน้ียงัใช้จดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้
ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วหิารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยูบ่นหนา้
ผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวหิารหนุมาน ลิง
มากมายท่ีมาชุมนุมกนัท่ีวหิาร (กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลูบหวัลิงโดยเด็ดขาด)     

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งมังกรย่างราดซอส
บาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าริมมหาสมุทรและ
ดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 

  พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง วดัเบซากย์ี – เทือกเขาคนิตามณ ี– วดัน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิ – BALI SWING - ตลาดปราบเซียน  (BLD) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าคณะเขา้ชม วดัเบซาก ีเป็นวดัท่ีรวบรวมความเป็นท่ีสุดของ บาหลี ไวห้ลายประการ นอกจากจะเป็นวดั
ท่ีใหญ่ท่ีสุด สวยงามท่ีสุด มีความส าคญัมากท่ีสุด ยงัเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานท่ีสุด วดัแห่งน้ีถือ
เป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดบน เกาะบาหลี และยงัถือว่าเป็นวดั
ท่ีศกัสิทธ์ิเหนือวดัทั้งปวง วดัเบซากี เร่ิมสร้างใน ศตวรรษท่ี8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คน
บาหลียกให้เป็นวดัหลวงหรือ MOTHER OF TEMPLE   วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล 
ประกอบดว้ยวดัเล็กๆอีก23แห่ง อยูภ่ายใน ซ่ึงก็มีความส าคญั ต่างๆกนัไป โดยมีการจดัวางให้เรียงรายอยู่
เป็นขั้นๆกว่า7ขั้น  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยงัมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ตั้งเรียงรายอีก
หลายร้อยแท่น  มีฉากหลงัท่ีสวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดในบาหลี และมี
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมาตั้งแต่ก่อนประวติัศาสตร์เลยทีเดียว  **** หากมีการแจง้เตือนภยัภูเขาไฟ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับไปชมวดับาตูร์แทน ***  แวะชมโรงงานหตัถกรรม // ร้านกาแฟข้ีชะมด // โรงงาน
ผา้บาติก ก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา KINTAMANI ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี  
สถานท่ีสถิต ของมวลเทพเจา้ต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ท่ียงัคงรอวนัปะทุอยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบ
เขา อากาศเยน็ตลอดปี  
ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน ้ าจืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกบั
ทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน้ันเดินทาง สู่ วหิารศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษ
ท่ี 13 เป็นวิหารศกัด์ิสิทธ์สมยัโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าพุ



 

ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงค์ศกัด์ิสิทธ์ิ และ
แท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเช่ือวา่ ถา้ใครอยากมี
ลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้ าท่ีน่ี จะมีลูกเตม็บา้นหลานเต็มเมือง  จากน้ันน าชมและช้อปป้ิงย่าน “ตลาดปราบ
เซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้พื้นเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาด
ต่างๆ ของพื้นเมือง   ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บา้น CELUX ชมการท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทองท่ีงดงาม คณะ
เดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค์ BALI SWING   (รวมค่าขึน้บาหลีสวิงค์แล้ว) ท ากิจกรรมอนัสนุกสนาน     
ทา้ทายความต่ืนเตน้ดว้ยการนัง่ชิงช้าท่ีมีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างนัง่ชิงช้าโดยมีฉาก
หลงัธรรมชาติอนัสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย เช่น รังนก 
HTTP://BASDEATAYANA.COM/GALLERY-BAS-DE-ATAYANA/ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY DUCK ชิมอาหาร
ทอ้งถ่ิน เป็ดกรอบสไตลบ์าหลี  

  พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  บาหล ี– วดัเมง็ว ี- วดัอลุนั ดานู - น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA  HEAVEN GATE – 

วหิารทานาล้อต (BLD) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
น าท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีตเป็นวดัหลวงของกษตัริย์
แห่งราชวงศเ์มง็วใีชป้ระกอบพิธีกรรมของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็วเีท่านั้นถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
ท่ีมีความสวยงามมีสระน ้ าลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงามหลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ตั้งอยู่
ในมุนดุคหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซ่ึงได้รับความนิยมและ
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับผูค้นท่ีช่ืนชอบในการถ่ายภาพ ชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA 
HEAVEN GATE เป็นประตู่ท่ีว่ากนัวา่เป็นเส้นทางสู่ความสงบสุข และเป็นอีกนึงท่ีไฮไลทท่ี์คนริยมมา
และมีช่ือเสียงอยา่งมาก หลงัจากนั้นเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี 
ชมสวนผลไม,้ ผกั, ตน้ไมต่้างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัทแ์ละ ปุ
ระอนัท่ีงดงามสองขา้งทางข้ึนภูเขา 

บ่าย  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน ้ าทะเล ตั้ งอยู่บริเวณกลางน ้ าริม

ทะเลสาบบราตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว บริเวณท่ีไม่สามารถ
เดินขา้มไปได ้จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกว่าเมรุ มุงดว้ยฟางซ้อนกนัถึง 11 ชั้น 
สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี วดัแห่งน้ีตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตนั เป็น
ทะเลสาบท่ีมีมนต์ขลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดต่าํลง เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรี
สอร์ทให้นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเช้าหาก
ปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี นอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางน้าํ
สร้างความต่ืนเตน้ เช่น สกีน้าํ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท 
วหิารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึน

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


 

ในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนั
แปลกตาของวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พกัที ่CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ หาดทรายสีด า-SHOPPING KUTA – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ   (BL) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าคณะแวะ ถ่ายรูปหาดทรายสีด า BLACK SAND BEACH น าท่านไป ช็อปป้ิง ร้าน KRISNA ซ้ือของท่ี
ระลึกก่อนกลบั อิสระ ช็อปป้ิงย่าน KUTA CENTER หากมีเวลา  

เทีย่ง  น าท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะท่ีงดงามก่อนน าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน  

16.10 น. น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่ TG432 
19 25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 

***หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน*** 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมอีายุเกนิ 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง*** 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

JUNE 2019 

FLIGHT วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
 หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431  // 09.35-14.55  
TG432 // 16.10-19.25 

13-16 JUNE’19 26,999.- 

-9,500.- 5,900.- 
27-30 JUNE’19 26,999.- 

JULY 2019 

FLIGHT วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431 // 09.35-14.55 
TG432 // 16.10-19.25 

13-16 JULY’19 
วนัเข้าพรรษา 

27,999.- 

-9,500.- 5,900.- 26-29 JULY’19 
วนัเฉลมิพระชมม์
พรรษา ร.10 

27,999.- 



 

AUG 2019 

FLIGHT วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431 // 09.35-14.55  
TG432 // 16.10-19.25 

9-12 AUG’19 
วนัแม่แห่งชาติ 

26,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

22-25 AUG’19 26,999.- 

SEP 2019 

FLIGHT วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431 // 09.35-14.55  
TG432 // 16.10-19.25 

5-8 SEP’19 26,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

19-22 SEP’19 26,999.- 

OCT 2019 

FLIGHT วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431 // 09.35-14.55 
TG432 // 16.10-19.25 

11-14 OCT’19 
วนัคล้ายวนัสวรรคต 

ร.9 
27,999.- 

-9,500.- 5,900.- 

17-20 OCT’19 26,999.- 

NOV 2019 

FLIGHT วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431 // 09.35-14.55 
TG432 //   16.10-19.25 

7-10 NOV’19 26,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

21-24 NOV’19 26,999.- 

DEC 2019 

FLIGHT วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตัว๋ 

พกัเดีย่ว 

TG431 // 09.35-14.55 
TG432 // 16.10-19.25 

5-8 DEC’19 
วนัพ่อแห่งชาติ 

27,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

12-15 DEC’19 26,999.- 
19-22 DEC’19 26,999.- 



 

28-31 DEC’19 
วนัหยุดปีใหม่ 

28,999.- 

29DEC – 1 JAN20 
วนัหยุดปีใหม่ 

29,999.- 
 

**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มเีตยีงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   ไม่มเีตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                   ราคา 6,000 บาท 

 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม   

➢ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่  
➢ ค่ารถโคช้ปรับอากาศท่องเท่ียวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ  
➢ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
➢ ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
➢ บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท  (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งวนัเดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
➢  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแลว้  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
➢  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
➢ ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว /ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย  
➢ ค่าน ้าหนกัท่ีเกินพิกดั /ค่าทปิไกด์ และคนรถท้องถิ่น  4 US ต่อคน , ต่อวนั ยงัไม่รวมทปิหัวหน้าทวัร์ตามความพงึพอใจ 

➢ ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
➢ ในกรณีค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินท่ีเกินกวา่ท่ีปรับข้ึนแลว้ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2560 ผูโ้ดยสารจะตอ้ง

จ่ายช าระเพิ่มเติม  
➢ ทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจในการบริการ 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดียวกนั เวลาใกล้เคยีงกนั 
โดยจะมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

FLIGHT INTER เปลีย่นไปบิน FLIGHT INTER// LOW COST เปลีย่นไปบิน LOW COST 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็    
 



 

เง่ือนไขการช าระเงิน  
• มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากการจองพร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ่องทวัร์  

• กรุณาช าระส่วนทีเ่หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนั  

• หากช าระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจอง เพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป กรณีต้องการ
ช าระผ่านช่องทางอ่ืนๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที ่

 

หมายเหตุ  
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้ / 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคา
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียว
บางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตี มัดจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ า
ทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่  14  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วนใหก้บัท่าน 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุ
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

7. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้หรือ
ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 


