
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแรกวนัแรก     กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู ––  หาดจิมบารัหาดจิมบารันน  ((DD))     

05.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

08.50- น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที 
TG431  

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ตอ้นรับท่านดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน 
น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจา้เขา้สู่ตวัเมือง ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ, สัญลกัษณ์ของเกาะ



บาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้ นเดิน
ทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ 
อนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวั จ  าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูป
ป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพกา
รูด้า เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร 
กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้ าหนกั 4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งน้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และ
สถานท่ีแห่งน้ียงัใช้จดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขก
เมืองอีกดว้ย ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเหนือ
มหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี  ชมวิหารหนุมาน ลิง
มากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวงัแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดย
เด็ดขาด)     

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลนั พเิศษ!!เมนูกุ้งมังกรย่าง
ราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า
ริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 

พกัที ่  CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่องวนัทีส่อง   วดัเบซากย์ี วดัเบซากย์ี – เทือกเขาคินตามณ ี– วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ – BALI SWING - ตลาดปราบเซียน  

((BBLLDD)) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าคณะเขา้ชม วดัเบซากี เป็นวดัท่ีรวบรวมความเป็นท่ีสุดของ บาหลี ไวห้ลายประการ นอกจาก
จะเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด สวยงามท่ีสุด มีความส าคญัมากท่ีสุด ยงัเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน
ท่ีสุด วดัแห่งน้ีถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดบน เกาะ
บาหลี และยงัถือว่าเป็นวดัท่ีศกัสิทธ์ิเหนือวดัทั้งปวง วดัเบซากี เร่ิมสร้างใน ศตวรรษท่ี8 และได้
ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คนบาหลียกให้เป็นวดัหลวงหรือ Mother of Temple   วดัแห่งน้ีเป็น
วดัท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวดัเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซ่ึงก็มีความส าคญั 
ต่างๆกนัไป โดยมีการจดัวางให้เรียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆกว่า7ขั้น  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยงัมี
แท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ตั้งเรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลงัท่ีสวยงามเป็น ภูเขา
ไฟคูนุงอากุง ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดในบาหลี และมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมาตั้งแต่ก่อน
ประวติัศาสตร์เลยทีเดียว **** หากมีการแจง้เตือนภยัภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับไปชมวดั
บาตูร์แทน *** แวะชมโรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟข้ีชะมด // โรงงานผา้บาติก ก่อนเดินทาง
ขึน้สู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี  สถานท่ีสถิต ของ
มวลเทพเจา้ต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ท่ียงัคงรอวนัปะทุอยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลบุีฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า 
ท่ามกลางหุบเขา อากาศเยน็ตลอดปี  

 ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน ้ าจืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน แวะ
ถ่ายรูปกบัทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค์ หลังจากน้ันเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคศิ



ริงค์ สร้างในศตวรรษท่ี 13 เป็นวหิารศกัด์ิสิทธ์สมยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์
กษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มี
วนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ และแท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดี
บนเนินเขา ชาวบาหลีเช่ือว่า ถา้ใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้ าท่ีน่ี จะมีลูกเต็มบา้นหลาน
เตม็เมือง จากน้ันน าชมและช้อปป้ิงย่าน “ตลาดปราบเซียน” ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการต่อรอง
สินคา้พื้นเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง   ก่อนเดินทางไปสู่
หมู่บา้น Celux ชมการท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทองท่ีงดงาม คณะเดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค์ Bali 
Swing   (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว) ท ากิจกรรมอนัสนุกสนาน ทา้ทายความต่ืนเตน้ดว้ยการนัง่
ชิงชา้ท่ีมีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหวา่งนัง่ชิงชา้โดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม 
บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-
atayana/ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY DUCK ชิม
อาหารทอ้งถ่ิน เป็ดกรอบสไตลบ์าหลี    

พกัที ่  CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH   หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม     บาหล ีบาหล ี––  วดัวดัเม็งว ีเม็งว ี--  วดัอุลนั ดานู  --   น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  

GGAATTEE  ––  วหิารทานาล้อตวหิารทานาล้อต  ((BBLLDD))  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
 น าท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีตเป็นวดัหลวง

ของกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้าง
ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน ้ าลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม หลงัจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ตั้งอยู่ในมุนดุคหมู่บา้นนอกเส้นทางประมาณสองชัว่โมงทางตอน
เหนือของอูบุดซ่ึงไดรั้บความนิยมและกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับผูค้นท่ีช่ืนชอบในการ
ถ่ายภาพ น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ท่ีวา่กนัวา่เป็น
เส้นทางสู่ความสงบสุข และเป็นอีกนึงท่ีไฮไลทท่ี์คนริยมมาและมีช่ือเสียงอยา่งมาก หลงัจากนั้น
เดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม,้ ผกั, ตน้ไม้
ต่างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหว่างข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัท์และ ปุระอนัท่ีงดงาม
สองขา้งทางข้ึนภูเขา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม วดัอุลนั ดานู อยูใ่นระดบัความสูง 4,300 ฟุตจากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้า

ริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว บริเวณท่ี
ไม่สามารถเดินขา้มไปได ้ จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกวา่เมรุ มุงดว้ยฟาง
ซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี วดัแห่งน้ีตั้งอยู่
ริม ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดต่าํลง 
เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทให้นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา 
และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิท่ีสวยงามของยอดเขาคินตา

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


มณี นอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางน้าํสร้างความต่ืนเตน้ เช่น สกีน้าํ การล่องเรือ และ
ภายเรือในทะเลสาบ น าท่านเดินทางสู่ วหิารทานาลอ็ท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึง
สร้างไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึง
สร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวหิาร
ศกัด์ิสิทธ์ิ 

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

วนัทีส่ี่วนัทีส่ี่   หหาดทรายสีด าาดทรายสีด า--SShhooppppiinngg  KKuuttaa  ––  อนุสาวรีย์มหาภารตะ อนุสาวรีย์มหาภารตะ ––  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ     ((BBLL))  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 น าคณะแวะถ่ายรูปหาดทรายสีด า BLACK SAND BEACH น าท่านไป ช็อปป้ิงร้าน KRISNA 
ซ้ือของท่ีระลึกก่อนกลบั อสิระช็อปป้ิงย่าน KUTA CENTER หากมีเวลา  

เทีย่ง   น าท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะท่ีงดงามก่อนน าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน  
16.10 น.  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่ TG432 
19 25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 

 

******************************* 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่น
ราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกนิ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

APR 2020 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ หักค่า
ตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

11-14 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์

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

12-15 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต ์

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

16-19 APR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

23-26 APR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

     



MAY 2020 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ หักค่า
ตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

1-4 MAY 2020 
วนัแรงงาน 

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

7-10 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

14-17 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

21-24 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

28-31 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                              ราคา 6,000 บาท 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ่องทวัร์ / ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม   

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

(ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัเดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์
และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแลว้  

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

พอใจ 
 ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินท่ีเกินกวา่ท่ีปรับข้ึนแลว้ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2560 ผูโ้ดยสาร

จะตอ้งจ่ายช าระเพิ่มเติม  
 ทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจในการบริการ 



**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบิน Low Cost 

เง่ือนไขการช าระเงิน  

มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน1วนัหลงัการจอง และกรุณาช าระส่วนทีเ่หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนั หากช าระ
ล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการจอง เพ่ือเปิดโอกาสให้กบัผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณต้ีองการช าระผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ 

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

เง่ือนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

(ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตี มัดจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ 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. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วนใหก้บัท่าน 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุ
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

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

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

 หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
 ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 



หมายเหตุ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัท่ีลูกคา้ระบุตอนจองทวัร์ ทางบริษทัจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ใน
บางคร้ังโรงแรมอาจเปล่ียนชนิดห้องพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษทัยนืยนัวา่จะเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ 
เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจดัให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรม
ท่ีจอง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ
ทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 


