
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “โลช้งิชา้ BALI SWING ถา่ยรปูรงันกสดุชคิ   / หาดทรายสดี า / NUSA PENIDA เกาะไดโนเสาร ์/ วดัเลมปยูงั 

ถา่ยรปูววิสะทอ้นกระจก / วดัเบซากซี ์วดัทีใ่หญท่ีส่ดุในบาหล ี/ วดัอลูวูาต ู/ สวนวษิณุการดูา้ 

เดนิทาง : NOV 19 - MAR 20  

 ไฮไลท ์น าคณะสกัการะวดัเบซากยี ์วดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงประจ าเกาะบาหล ี

 ทานอาหารทะเล รมิหาดจมิบาลนั ชมววิทะเลบาหลสีวยๆ   

 ชมความงาม หาดทรายสดี า Saba Beach  

 ชมเกาะไดโนเสาร ์NUSA PENIDA  จดุมุง่หมายของนกัรวีวิท ัว่โลก  

 วดัเลมปยูงั ประตหูนิขนาดใหญท่ีร่าวกบัประตตูา่งมติขิา้มกาลเวลาทีม่ฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ 

 ชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีต่ ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี  

 ชมวดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์TEMPAKSIRING TEMPLE 

 ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน ัง่ชงิชา้ บาหล ีสวงิค ์

 



 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บาหล ี– หาดจมิบารนั (D)  

10.00 น. คณะมาพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 7 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความ

สะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

12.55 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิท ี SL258 

18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร  ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลังผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ  

 ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร SEAFOOD แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พรอ้มชมบรรยากาศ

งดงามรมิทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตามชายฝ่ัง  

 ทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / Grand 

Ixora Kuta Centre  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่อง บาหล ี- เกาะนซูาเปอนดีา - หาดเกอลงิกงิ - หาดแองเจลิส ์บลิลาบง - หาดโบรเคน บชี - Crystal Bay - 

หาดทรายสดี า  (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางไป ท่าเรอืซานูร์ (รวมค่าเรอืไปกลับแลว้) น าท่านขึน้เรอื เดนิทางสู ่เกาะนูซาเปอนดีา 

เป็นเกาะทีอ่ยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี มเีกาะขนาดเล็กอยูใ่กล ้ๆ คอื นูซาเลมิโบ

งันและนูซาเจอนีงัน แยกจากเกาะบาหลดีว้ยชอ่งแคบบาดุงน าท่านเดนิทางสู่ หาดเกอลงิกงิ (Kelingking)  /

หาดแองเจลิส ์บลิลาบง (Angels Billabong)  / หาดโบรเคน บชี (Broken Beach) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู ่Crystal Bay เป็นจุดด าน ้าทีฮ่ติทีสุ่ดของบาหลใีนการดูสัตวใ์หญ่อย่างโมลาโมล่าและแมนตา้ 

เพราะน ้าทีน่ี่เย็น และเป็นทะเลเปิด คลืน่ค่อนขา้งใหญ่เดนิทางดว้ยเรอืเร็วกลับสู่ ท่าเรอืซานูร ์น าท่านเดนิทางสู่ 

หาดทรายสดี า Saba Beach หรอื หาดทรายสดี า Purnama Beach เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีหาด

ทรายเป็นสดี า แปลกตา 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / Grand 

Ixora Kuta Centre  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่าม วดัเลมปยูงั  - วดัเบซาก–ี หมูบ่า้นคนิตามาน ี– ภเูขาไฟบารต์รู-์ บาหล ีสวงิค ์ - วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์ (B/L/D)  

04.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

 หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วดัเลมปูยงั (Lempuyang Temple) ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี

และมคีวามส าคัญมากในวัฒนธรรมบาหลนัีน้ มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามของพืน้ทีร่มิเกาะทางฝ่ังตะวันออกของบาหล ี  

น าคณะเขา้ชม วัดเบซาก ีเป็นวัดทีร่วบรวมความเป็นทีส่ดุของ บาหล ีไวห้ลายประการ นอกจากจะเป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุ 

สวยงามทีส่ดุ มคีวามส าคัญมากทีส่ดุ ยงัเป็นวัดทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานทีส่ดุ วัดแหง่นีถ้อืเป็นมารดา ของมวลวหิาร 

เพราะเป็นวัดในศาสนาฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุบน เกาะบาหล ีและยงัถอืวา่เป็นวัดทีศ่ักสทิธิเ์หนอืวัดทัง้ปวง  วัดเบซาก ีเริม่

สรา้งใน ศตวรรษที8่ และไดข้ยายจนมขีนาดเทา่ปัจจบุนั  คนบาหลยีกใหเ้ป็นวดัหลวงหรอื Mother of Temple   วัด

แห่งนี้เป็นวัดทีม่ขีนาดกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอกี23แห่ง อยูภ่ายใน ซึง่ก็มคีวามส าคัญ ต่างๆกันไป 

โดยมกีารจัดวางใหเ้รยีงรายอยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรยีงรายไปตามไหล่เขา และยังมแีท่นบูชาบรรพบุรุษของชาว

บาหล ีตัง้เรยีงรายอกีหลายรอ้ยแทน่  มฉีากหลังทีส่วยงามเป็น ภเูขาไฟคนุูงอากงุ ซึง่เป็นภเูขาไฟลกูทีใ่หญท่ีส่ดุใน

บาหล ีและมปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนานมาตัง้แตก่อ่นประวัตศิาสตรเ์ลยทเีดยีวหากมกีารแจง้เตอืนภยัภเูขาไฟ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน  แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผา้บาตกิ ก่อน

เดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้ปี สถานทีส่ถติ ของ

มวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภเูขาไฟบารต์รู ์ทีย่งัคงรอวันปะทอุยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร ลอยฟ้า ทา่มกลาง

หบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 ชมทะเลสาบบารต์ูร  ์ทะเลสาบน ้ าจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิแวะถ่ายรูปกับ

ทัศนียภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค์เดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) 

ท ากจิกรรมอันสนุกสนาน ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างน่ัง



 
 

ชงิชา้โดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บรเิวณนัน้มจี ุดใหท้ ่านไดถ้ ่ายร ูปสวยสวยมากมาย  เช่น รังนก    

หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วหิารศกัดิส์ทิธิ ์เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัยโบราณใช ้

ประกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็น

พันปี โดยไมม่วีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแท่นบชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนียบประธานาธบิดบีน

เนนิเขา ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง จากน ัน้น าชม

และชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถูก

ทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืง   กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น Celux ชมการท าเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ท่านเขา้สู่โรงแรมทีพั่กระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta 

Centre  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ ี ่ วหิารอลูวูาต ู  - สวนวษิณุ -  ยา่น KUTA - สนามบนิกรงุเทพ (BL)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ต่อจากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอูลูวาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิ

ทวิทัศน์ทีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่หิาร (กรุณาระวังแว่นตา, 

ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลูบหัวลงิโดยเด็ดขาด)  น าทา่นชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural 

Park สวนวัฒนธรรมบาหลทีีม่รีูปปัน้ของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) อกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคัญ โปรเจคใหญ่

ของทางอนิโดนเีซยี ใชเ้ป็นสถานทีีจั่ดงาน พักผอ่นสถานทีแ่หง่นีส้รา้งตามความเชือ่ของศาสนาฮนิด ูทีช่าวบาลกีวา่

รอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากทีส่ดุและเป็นศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหล ีสวนนี้สรา้ง

ขึน้เพือ่อุทศิถวายแด่พระวษิณุหรอืทีค่นไทยเรยีกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มรีูปปั้นประตมิากรรมพระนารายณ์ทรง

ครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจากทองแดงกับ

ทองเหลอืง หนัก4,000 ตัน สว่นรปูปัน้ครฑุอยูด่า้นหลังรปูปัน้พระวษิณุมคีวามสงู18 ม สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรปูปัน้

แขนของพระวษิณุ ขา้งหนึง่ช1ูนิว้ อกีขา้งช2ูนิว้ ซึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เทา่นัน้ ซึง่จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมี

ขนาดใหญม่าก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 คณะเดนิทางช็อปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึ ยา่น KUTA / รา้น KRISNA  

......... น. ออกเดนิทางไปสนามบนิงรูาลัย เพือ่ท าการเชค็อนิ 

19.20 น. น าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL259 

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิคอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

NOV-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2305 

14-17 NOV 2019 

 
13,999.- 7,000.- 3,900.- 

28 NOV - 1 DEC 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

 



 
 

DEC-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2305 

7-10 DEC 2019 15,999.- 7,000.- 3,900.- 

19-22 DEC 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

 26-29 DEC 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

JAN-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2305 

2-5 JAN 2019 

 
14,999.- 7,000.- 3,900.- 

FEB-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2305 

6-9 FEB 2019 

 
14,999.- 7,000.- 3,900.- 

20-23 FEB 2019 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

MAR-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2305 

11-14 MAR  2019 

 
14,999.- 7,000.- 3,900.- 

18-21 MAR 2019 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

25-28 MAR 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)      มเีตยีงลด  500 บาท 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)    ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                               ราคา 5,500 บาท 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

จองแลว้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืเต็มจ านวน 

เพราะกรุป้นีม้กีารซือ้ต ัว๋ภายใน 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋

โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 



 
 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000บาท(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ 1500 บาท (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)  

เก็บทีส่นามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด 

ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บั

ทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร

บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

5. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุ

สุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย

เบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางใน

กรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ท่าน การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้

เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทน

ของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

 

 


