
 
 
 
 
 

 
 

*****10 ท่านออกเดินทาง มหีัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย***** 
 

*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาท้ายรายการ *** 

วันแรก กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน (D)  
05.30 น.  คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกให้การต้อนรับ  
08.50- น.  น าท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที 

TG431  
14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินนรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจคน

เข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน น าท่านเดิน



ทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ, สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชม
อนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนัน้เดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์         
มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่คร่ึงตัว 
จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปัน้พระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 
เทพเจ้าสงูสดุของชาวฮินด ูขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินด ูซึ่ง
เป็นพาหนะของพระองค์ มีความสงู 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน า้หนกั 4,000 ตนั  สวนวิษณแุห่งนี ้
มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนีย้งัใช้จัดแสดงโชว์ วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบา
รอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย ต่อจากนัน้เดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตัง้
อยู่บนหน้าผาสงูเหนือมหาสมทุรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทศัน์ที่งดงามอีกมมุหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหาร
หนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกนัที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิง
โดยเด็ดขาด)     

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดัง้เดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งมังกร
ย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้า
ริมมหาสมทุรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 

   พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง วัดเบซากีย์ – เทือกเขาคินตามณี – วัดน า้พุศักดิ์สิทธิ์ – BALI SWING - ตลาดปราบ

เซียน  (BLD) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าคณะเข้าชม วัดเบซากี เป็นวดัที่รวบรวมความเป็นที่สดุของ บาหลี ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็น
วดัที่ใหญ่ที่สดุ สวยงามที่สดุ มีความส าคญัมากที่สดุ ยงัเป็นวดัที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานที่สดุ วดัแห่งนี ้
ถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดทูี่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยงัถือว่าเป็น
วดัท่ีศกัสิทธ์ิเหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เร่ิมสร้างใน ศตวรรษที่8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คน
บาหลียกให้เป็นวัดหลวงหรือ Mother of Temple  วัดแห่งนี เ้ ป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล 
ประกอบด้วยวดัเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มีความส าคญั ต่างๆกนัไป โดยมีการจดัวางให้เรียงราย
อยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรียงรายไปตามไหลเ่ขา และยงัมีแท่นบชูาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ตัง้เรียงรายอีก
หลายร้อยแท่น  มีฉากหลงัที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคนูุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลกูที่ใหญ่ที่สดุในบาหลี และ
มีประวติัศาสตร์ที่ยาวนานมาตัง้แต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว  **** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขา
ไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน ***  แวะชมโรงงานหตัถกรรม // ร้านกาแฟขีช้ะมด 
// โรงงานผ้าบาติก ก่อนเดินทางขึน้สู่ เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศ

เย็นตลอดทัง้ปี  สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่
ตลอดเวลา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า 
ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี  

 ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน า้จืด ที่งดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูป
กบัทศันียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์ หลังจากนัน้เดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้าง



ในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศกัด์ิสิทธ์สมยัโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านัน้ ชม
บ่อน า้พุศักดิ์ สิทธิ์  ท่ี TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึน้จากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์
ศกัด์ิสิทธ์ิ และแท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อ
ว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน า้ที่นี่  จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง จากนัน้น าชมและ      
ช้อปป้ิงย่าน “ตลาดปราบเซียน”  ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพืน้เมืองในตลาด และ
ราคาถูกที่สดุในบรรดาตลาดต่างๆ ของพืน้เมือง   ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บ้าน Celux ชมการท าเคร่ืองเงิน
เคร่ืองทองที่งดงาม คณะเดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค์ Bali Swing  (รวมค่าขึน้บาหลีสวิงค์แล้ว) 

ท ากิจกรรมอนัสนุกสนาน ท้าทายความต่ืนเต้นด้วยการนั่งชิงช้าที่มีความสงูและท่านสามารถ เก็บภาพ
ระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนัน้มีจ ุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวย
มากมาย เช่น รังนก http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY DUCK ชิมอาหาร
ท้องถ่ิน เป็ดกรอบสไตล์บาหลี    

   พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม  บาหลี – วัดเม็งวี - วัดอุลัน ดานู - น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA  

HEAVEN GATE – วิหารทานาล้อต (BLD) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
น าท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของ
กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี เท่านัน้ถูกสร้างใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ที่มีความสวยงามมีสระน า้ล้อมรอบบริเวณวดัอนังดงาม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทาง
สู่ วานากิริฮิลล์ ตัง้อยู่ในมนุดคุหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณสองชัว่โมงทางตอนเหนือของอบูุดซึ่งได้รับ
ความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับผู้ คนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพน าท่านชม ประตู
สวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ที่ว่ากันว่าเป็นเส้นทางสู่ความสงบสุข และเป็น
อีกนึงที่ไฮไลท์ที่คนริยมมาและมีชื่อเสียงอย่างมากหลงัจากนัน้เดินทางขึน้สู่ เทือกเขาเบดกูลั เทือกเขาที่
งดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึน้บน
เทือกเขาเบดกูลั หมู่บ้านดชัท์และ ปรุะอนัที่งดงามสองข้างทางขึน้ภเูขา 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดบัความสงู 4,300 ฟุตจากระดบัน า้ทะเล ตัง้อยู่บริเวณกลางน า้ริม

ทะเลสาบบราตาน มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางช่วงถกูคัน่ด้วยปยุเมฆสีขาว บริเวณที่ไม่สามารถ
เดินข้ามไปได้ จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลงัคาทรงสงูที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชัน้ 
สวยงามมาก ท่านจะได้สมัผสักับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี วดัแห่งนีต้ัง้อยู่ริม ทะเลสาบบราตนั เป็น
ทะเลสาบที่มีมนต์ขลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขัน้บนัไดที่ค่อย ๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรี
สอร์ทให้นกัท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพกัด้วย ในตอนเช้าหาก
ปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี นอกจากนี ้ยงัเป็นศนูย์รวมกิจกรรมทางนํ้า
สร้างความต่ืนเต้น เช่น สกีนํ้า การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ  น าท่านเดินทางสู่ วิหารทา
นาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินด ูซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมทุรเป็นวิหารโบราณ 

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


สร้างขึน้ในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมทุรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการ
สร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
   พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสี่ หาดทรายสีด า-Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ   (BL) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

น าคณะแวะ ถ่ายรูปหาดทรายสีด า BLACK SAND BEACH น าท่านไป ช็อปป้ิงร้าน KRISNA ซือ้
ของที่ระลกึก่อนกลบัอิสระ ช็อปป้ิงย่าน KUTA CENTER หากมีเวลา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะที่งดงามก่อนน าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน  
16.10 น.  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG432 
19 25 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 

******************************* 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 

อัตราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

DEC 2019 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
 หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

5-8 DEC 2019 
วันพ่อแห่งชาติ 

27,999.- 

-9,500.- 5,900.- 

12-15 DEC 2019 26,999.- 
19-22 DEC 2019 26,999.- 
28-31 DEC 2019 
วันหยุดปีใหม่ 

28,999.- 

29 DEC – 1 JAN 20 
วันหยุดปีใหม่ 

29,999.- 

JAN 2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

2-5 JAN 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
9-12 JAN 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
16-19 JAN 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 



TG432 
1610-1925 

23-26 JAN 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
30 JAN – 2 FEB 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

FEB 2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

7-10 FEB 2020 
วนัมาฆบชูา 

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

13-16 FEB 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
20-23 FEB 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

27 FEB- 1 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

MAR 2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

5-8 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
12-15 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
19-22 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
26-29 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

APR 2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

3-6 APR 2020 
วนัฉตัรมงคล 

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

10-13 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต์ 

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

11-14 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต์ 

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

12-15 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต์ 

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 วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

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.- 

 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                ราคา 6,000 บาท 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม   

➢ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  
➢ ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทกุมือ้ที่ระบใุนรายการ  
➢ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
➢ ค่าธรรมเนียมสมัภาระที่ฝากขึน้เคร่ืองท่านละ 1 ชิน้ที่น า้หนกัไม่เกิน 30 กก.  
➢ บริษัทได้ท าประกนัอบุติัเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่

เกิดขึน้ระหว่างวนัเดินทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
➢  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว  

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
➢ ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มนอกรายการ 
➢ ค่าท าเอกสารของผู้ ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย  
➢ ค่าน า้หนกัที่เกินพิกดั /ค่าทปิไกด์ และคนรถท้องถิ่น  4 US ต่อคน , ต่อวัน ยงัไม่รวมทิปหวัหน้าทวัร์ตามความพึง

พอใจ 
➢ ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
➢ ในกรณีค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึน้แล้ว ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้ โดยสาร

จะต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม  
➢ ทิปหวัหน้าทวัร์ตามความพงึพอใจในการบริการ 

 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

เงื่อนไขการช าระเงนิ  
• มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1วันหลังการจอง 

• กรุณาช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน  

• หากช าระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป  
 
 
 



หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ / 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยว
บางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    
 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสญูหาย ความล่าช้าหรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการัน

ตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงนิได้) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วนั เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  14  วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัท่าน 

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

9. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 


