
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลท์ น ำคณะสักกำระวัดเบซำกีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้ำนคู่เมืองประจ ำเกำะบำหลี 
ทำนอำหำรทะเล ริมหำดจิมบำรันชมวิวทะเลบำหลีสวยๆ 

ชมควำมงดงำมของ วิหำรอูลูวำต ูท่ีตัง้อยู่บนหน้ำผำสูงเหนือมหำสมุทรอินเดีย 
ชมวัดน ำ้พุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE ชมวิหำรทำนำล้อต  ริมมหำสมุทรอินเดีย 

ท้ำทำยควำมตื่นเต้นด้วยกำรน่ังชิงช้ำ บำหลี สวิงค์  
พักโรงแรมระดับ 4 ดำว อำหำรครบ 6 มือ้  ไม่มีอิสระ 

*** โปรดรับชมวันเดนิทำงและรำคำท้ำยรำยกำร *** 
❖ ไม่รวมค่ำทปิไกด์ + ค่ำทปิคนขับรถ 1500 บำท เก็บที่สนำมบิน 
❖ (ไม่รวมค่ำทปิหัวหน้ำทัวร์ตำมควำมพงึพอใจในกำรบริกำร) 

 



วันแรก  กรุงเทพฯ – บำหลี – หำดจิมบำรัน (D)  

10.00 น. คณะมาพร้อมกนัที่สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชัน้ 3 ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
คอยอ านวยความสะดวกให้การต้อนรับ  

12.55 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกำะสวรรค์บำหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
เที่ยวบินที  SL258 

18.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินนูรำลัย เกำะบำหลี เมืองเดนพำซำร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงั
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลยัดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่
สนามบิน  

 ค ่ำ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร SEAFOOD แบบบำหลีดัง้เดิม ณ ชำยหำดจิมบำลัน 
พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้าริมมหาสมทุรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝ่ัง  

 น ำคณะเข้ำพักที่ D’VAREE   หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีสอง  วัดเบซำกีย์– เทือกเขำคินตำมณี – BALI SWING - วัดน ำ้พุศักดิ์สิทธิ์ –     

   ตลำดปรำบเซียน (BLD) 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 HIGHLIGHT  น ำท่ำนเข้ำชมวัดเบซำกิห์ ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มีความส าคญั
ท่ีสดุ และถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุเหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากีห์ตัง้อยู่ในเขตเมืองการังกาเซ็มคนท่ีน่ียก
ให้เป็นวัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมือง  มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดใหญ่
น้อยรวมอยู่ด้วยกนัถึง 22 วดัตรงกลางคือวดัใหญ่สดุ โดยมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟกนุงุ อากงุ ด้วย
ความสงู 3142 เมตร สงูที่สดุในบาหลี เพิ่งระเบิดครัง้สดุท้ายเมื่อปี 2506 ในสว่นของวดัเบซากิห์
นัน้ วดัที่ใหญ่ที่สดุ ส าคญัที่สดุตัง้อยู่ตรงกลางมีนามว่า วดัเปนาทารัน อากุง วดันีจ้ะคึกคกัมาก
ที่สดุช่วงงานเทศกาล ปีหนึ่งๆจะจดักนัถึง 50 ครัง้ ผู้คนนบัร้อยนบัพนัในชุดแต่งกายสไตล์บาหลี 
พากันแห่แหนมาท าพิธีท่ามกลางความงามของวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่า ตลอดจนภาพของ
ภูเขาไฟที่น่าประทับใจเป็นฉากเบือ้งหลัง  วัดเบซากิห์ตัง้อยุ่บนความสูง 1000 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล บนเส้นทางขึน้เขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุงุ อากงุ ช่วงเวลาเที่ยวชมเหมาะที่สดุคือ
ตอนเช้า เพราะเมื่อเร่ิมสายขึน้เร่ือยๆเมฆหมอกจะพากนัมาปกคลมุจนไม่สามารถมองเห็นยอด
เขาได้อย่างชัดเจนอีกทัง้ยังคลาคล ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันมาชื่นชมความงามอย่าง
มากมาย ขณะเดียวกัน แม้วัดเบซากิห์ถือเป็นวัดส าคัญที่สุดของบาหลีก็ตามที แต่มีเร่ืองน่า
ผิดหวังหลายอย่างเพราะบรรดานักท่องเที่ยวจะถูกกันไม่ให้ย่างกรายเข้าไปเที่ยวชมภายในได้
เหมือนที่อ่ืนๆอีทัง้ยงัต้องแข่งกบัเวลาก่อนที่เมฆหมอกจะแผ่มาปกคลมุ ตรงกลางซึง่เป็นวัดใหญ่ 
ใช้ประกอบพิธีส าหรับชนชัน้วรรณะสงู ห้ามบคุลที่ไม่ได้นบัถือศาสนาฮินดเูข้าไปอย่างเด็ดขาด 
แวะชมโรงงานหตัถกรรม // ร้านกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผ้าบาติก ก่อนเดินทำงขึน้สู่เทือกเขำ 
KINTAMANI ที่งดงำมรำวสรวงสวรรค์และอำกำศเย็นตลอดทัง้ปี  สถานที่สถิต ของมวล
เทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขำไฟบำร์ตร์ู ที่ยงัคงรอวนัปะทอุยู่ตลอดเวลา 



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมืองแบบบำหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตำคำร 
ลอยฟ้ำ ท่ำมกลำงหุบเขำ อำกำศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 
ชมทะเลสำบบำร์ตูร์ ทะเลสาบน า้จืด ที่งดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะ
ถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์ เดินทำงเที่ ยวชม   บำหลี สวิงค์ BALI 

SWING (รวมค่ำขึน้บำหลีสวิงค์แล้ว) ท ากิจกรรมอนัสนุกสนาน ท้าทายความต่ืนเต้นด้วยการ
นั่งชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอัน
ส ว ย ง า ม  บ ร ิเ ว ณ นั น้ ม ีจ ุด ใ ห ้ท ่า น ไ ด ้ถ ่า ย ร ูป ส ว ย ส ว ย ม า ก ม า ย  เ ช่ น  รั ง น ก  
HTTP://BASDEATAYANA.COM/GALLERY-BAS-DE-ATAYANA/ หลังจำกนัน้เดินทำง สู่ 
วิหำรศักดิ์ สิทธิ์  เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใช้
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านัน้ ชมบ่อน า้พศุกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ที่ผดุ
ขึน้จากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักด์ิสิทธ์ิ และแท่นบูชาเทพท่ีศักด์ิสิทธ์ิและ
มหศัจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลกู ลองมาดื่มหรือ
อาบน า้ที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง  จำกนัน้น ำชมและช้อปป้ิงย่ำน “ตลำดปรำบ
เซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกบัการต่อรองสินค้าพืน้เมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดา
ตลาดต่างๆ ของพืน้เมือง   ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บ้าน CELUX ชมการท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทองที่
งดงาม 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
    น ำคณะเข้ำพักที่ D’VAREE   หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีสำม วิหำรทำนำล้อต – วิหำรอูลูวำตู  - GARUDA WISNU - กรุงเทพฯ (BL) 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมทุรอินเดีย ทำนำลอท เชื่อกนัว่ามีงูเทพเจ้าลาย
ศกัด์ิสิทธ์ิคอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามย่ิงนกัยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้า
ผามหศัจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดา
ยงัระวาดีท่ีบ าเพ็ญศีลภาวนาและศกัด์ิสิทธ์ิมากเป็นท่ีนบัถือของชาวบาหลี ชมวดับนโขดหินริม
มหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดงั ดอกแก้วการะบหุนิง และภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
ต่อจากนัน้เดินทางไปชมความงดงามของ วิหำรอูลูวำตู ที่ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูเหนือมหาสมุทร
อินเดีย พร้อมชมวิวทิวทศัน์ที่งดงามอีกมมุหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนมุาน ลิงมากมายที่มา
ชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)    นัน้
เดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ GARUDA WISNU KENCANA CULTURAL PARK 
สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่คร่ึงตัว จ าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้
ปกป้องโลก เป็นรูปปัน้พระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ 
(นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มี
ความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน า้หนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนีม้ีความกว้าง
โดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนีย้งัใช้จดัแสดงโชว์ วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้
ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  

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


......... น.  ออกเดินทางไปสนามบินงรูาลยั เพื่อท าการเช็คอิน 
19.20 น.  น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินท่ี  SL259 
23.05 น.  เดินทำงถึงสนำมบินคอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้อมรับควำมประทับใจ 

******************************* 
หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำร

ปรับเปลี่ยนรำคำ หำกมีกำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มันของสำยบิน  

*** กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ต ต้องมีอำยุเกิน 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง*** 
 

อัตรำค่ำบริกำร 
**ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,000 บำท** 

JAN 2020 

FLIGHT วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่ำตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

11-13 JAN 2020 

 
9,999.- 

-6,500 2,900.- 

FEB 2020 

FLIGHT วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่ำตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 FEB 2020 11,999.- 

-6,500 2,900.- 

8-10 FEB 2020 
วนัหยุดมาฆบชูา 

13,999.- 

14-16 FEB 2020 11,999.- 

15-17 FEB 2020 9,999.- 

22-24 FEB 2020 11,999.- 

28 FEB – 1 MAR 2020 11,999.- 

29 FEB – 2 MAR 2020 11,555.- 

MAR 2020 

FLIGHT วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่ำตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
 

6-8 MAR 2020 11,999.- 

-6,500 2,900.- 
7-9 MAR 2020 9,999.- 

13-15 MAR 2020 11,999.- 

14-16 MAR 2020 9,999.- 



 

SL259  
1920-2305 

20-22 MAR 2020 11,999.- 

21-23 MAR 2020 11,999.- 

27-29 MAR 2020 11,999.- 

28-30 MAR 2020 11,999.- 

APR 2020 

FLIGHT วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่ำตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

4-6 APR 2020 
วันจักรี 

13,999.- 

-6,500 2,900.- 

16-18 APR 2020 10,999.- 

17-19 APR 2020 11,999.- 

18-20 APR 2020 11,999.- 

24-26 APR 2020 11,999.- 

25-27 APR 2020 11,999.- 

30 APR-2 MAY 2020 11,999.- 

MAY 2020 

FLIGHT วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่ำตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 MAY 2020 
วันแรงงำน 

13,999.- 

-6,500 2,900.- 

2-4 MAY 2020 
วันแรงงำน 

13,999.- 

15-17 MAY 2020 11,999.- 

16-18 MAY 2020 9,999.- 

22-24 MAY 2020 11,999.- 

23-25 MAY 2020 10,999.- 

29-31 MAY 2020 11,999.- 

JUN 2020 

FLIGHT วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่ำตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

5-7 JUN 2020 11,999.- 

-6,500 2,900.- 
13-15 JUN 2020 10,999.- 

19-21 JUN 2020 11,999.- 

26-28 JUN 2020 11,999.- 

 



 

❖ ไม่รวมค่ำทปิไกด์ + ค่ำทปิคนขับรถ 1500 บำท เก็บที่สนำมบิน 
❖ (ไม่รวมค่ำทปิหัวหน้ำทัวร์ตำมควำมพึงพอใจในกำรบริกำร) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)     มีเตียงลด  500 บำท 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บำท 
ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี                                        รำคำ 3,500 บำท 

 

เงื่อนไขกำรจอง  
• มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท และส่งหน้ำพำสปอร์ต ภำยใน 1วันหลังกำรจอง 

• ช่วงเทศกำลท่ำนละ 7,000 บำท ภำยใน 1วันหลังกำรจอง 

• ส่วนที่เหลือจ่ำยก่อนเดินทำง 20 วัน 

• หำกช ำระล่ำช้ำทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรจอง เพื่อเปิดโอกำสให้กับผู้โดยสำรท่ำน
ต่อไป 

พีเรียดรำคำโปรโมชั่น   9,999.- ไม่สำมำรถตัดกรุ๊ปเหมำได้ หำกท่ำนสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ำกรุ๊ป
เหมำกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม   
➢ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  
➢ ค่าที่พกั 2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง 2 คืน 
➢ ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทกุมือ้ที่ระบใุนรายการ  
➢ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
➢ ค่าธรรมเนียมสมัภาระที่ฝากขึน้เคร่ืองท่านละ 1 ชิน้ที่น า้หนกัไม่เกิน 20 กก.  
➢ บริษัทได้ท าประกนัอบุติัเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท  
 (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารที่เกิดขึน้ระหว่างวนัเดินทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และ

ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
➢  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว  
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
❖ ไม่รวมค่ำทิปไกด์ + ค่ำทิปคนขับรถ 1500 บำท เก็บที่สนำมบิน // (ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมควำมพึง

พอใจในกำรบริกำร) 
➢ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
➢ ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มนอกรายการ 
➢ ค่าท าเอกสารของผู้ ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย  
➢ ค่าน า้หนกัที่เกินพิกดั  
➢ ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
➢ ในกรณีค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึน้แล้ว ณ วนัที่ 10 มกราคม 61 ผู้ โดยสารจะต้อง

จ่ายช าระเพิ่มเติม  



**ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนสำยกำรบินในระดับเดียวกัน เวลำใกล้เคียงกัน 
 โดยจะมีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง** 

FLIGHT INTER เปลี่ยนไปบิน FLIGHT INTER// LOW COST เปลี่ยนไปบิน LOW COST 
 

หมำยเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ / 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยว
บางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
เอกสำรท่ีใช้ในกำรเดินทำง  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (ส าคญัมาก) 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ 
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่ง ไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสญูหาย ความล่าช้าหรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 
เงื่อนไขกำรยกเลิก 
*** รำคำตั๋วโปรโมชั่น หลังจำกช ำระเงนิไม่สำมำรถยกเลิกได้  ทำงผู้จัดขอปฏิเสธกำรคืนเงนิในทุกกรณี *** 
1. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

6. กรณีที่ท่ำนต้องออกตั๋วภำยใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้
ก่อนท ำกำรออกตั๋ว เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและ
หำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำท่ำนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ำว 


