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 บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ช่ัวโมงนิดๆ 
 พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ท าเลเยี่ยม 

 ชมพระอาทิตย์ตกดินท่ี วิหารตานะห์ ล็อต  
แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 

 น าชมวัดเบซากีย์ วัดท่ีใหญ่ สวย และศักดิส์ิทธ์ิท่ีสุดบนเกาะบาหลี 

 ถ่ายรูปกับแหล่งท่องเท่ียวสุดชิค ชิงช้า BALI SWING 
 แวะชมหาดทรายสดี า สวยงามแปลกตา 
 ภูเขาไฟท่ีงามท่ีสุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 

 ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถ่ินท่านละ 500 GR 
 ชิมเป็ดกรอบ บาหลี อาหารท้องถ่ิน  
 ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู – ประตูสวรรค์ HANDARA GATE 

 
*****10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย***** 

 

*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาท้ายรายการ *** 
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วันแรกวันแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหลี บาหลี ––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วิหารอูลูวาตู วิหารอูลูวาตู ––  หาดจิมบารัหาดจิมบารันน  ((DD))    

05.30 น. คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกให้การต้อนรับ  

08.50- น. น าท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหล”ี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน

ที TG431  

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่าน

การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่

สนามบิน น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ, 

สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika 

Plaza หลังจากน้ันเดินทางเข้าชม 

อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu 

Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ 

อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จ าลองมาจาก

รูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก 

เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 

เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นก

อินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแหง่อิสรเสรี

ภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของ

พระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 

เมตร ขนาดน้ าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งน้ีมีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และ

สถานที่แห่งน้ียงัใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขก

เมืองอีกด้วย ต่อจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ต้ังอยู่บนหน้าผาสูง

เหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมมุหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุ

มาน ลิงมากมายทีม่าชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิง

โดยเด็ดขาด)     

 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนู

กุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระ

อาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง (LOCAL MENU) 

 

 
 

พักท่ี CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสองวันท่ีสอง  วัดเบซากีย์ วัดเบซากีย์ – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ าพุศักดิ์สิทธ์ิ – BALI SWING - ตลาดปราบ
เซียน  ((BBLLDD)) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าคณะเข้าชม วัดเบซากี เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้หลายประการ 

นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด มี
ความส าคัญมากที่สุด ยังเป็นวัดที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด วัดแห่งน้ีถือเป็น

มารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนา
ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่า
เป็นวัดที่ศักสิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริ่ม

สร้างใน ศตวรรษที่8 และได้ขยายจนมีขนาด
เท่าปัจจุบัน  คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวงหรือ 
Mother of Temple   วัดแห่งน้ีเป็นวัดที่มี

ขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ
อีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มีความส าคัญ 
ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้เรียงรายอยู่เป็นข้ันๆกว่า7ข้ัน  เรียงรายไปตามไหล่เขา 

และยังมีแท่นบูชาบรรพบรุุษของชาวบาหลี ต้ังเรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลังที่
สวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี และมี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาต้ังแต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยทเีดียว 

 **** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน ***  
 

 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟข้ีชะมด // โรงงานผ้าบาติก 

 

 ก่อนเดินทางข้ึนสู่เทือกเขา Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็น

ตลอดท้ังปี สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุ

อยู่ตลอดเวลา 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร

ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี  

 

 ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ าจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้

เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์ หลังจากน้ันเดินทาง สู่ 

วิหารศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใช้

ประกอบพิธทีางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่าน้ัน ชม

บ่อน้ าพุศักด์ิสิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผุดข้ึนจากใต้

ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักด์ิสิทธิ์ และ

แท่นบูชาเทพที่ศักด์ิสิทธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบ

ประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยาก

มีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน้ าที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลาน

เต็มเมือง  

 

 จากน้ันน าชมและช้อปป้ิงย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ

ต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง   

ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บ้าน Celux ชมการท าเครื่องเงินเครือ่งทองที่งดงาม 
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 คณะเดินทางเท่ียวชม  บาหลี สวิงค์ Bali Swing   

 (รวมค่าข้ึนบาหลีสวิงค์แล้ว) ท ากิจกรรมอันสนุกสนาน     ท้าทายความต่ืนเต้นด้วย

การน่ังชิงช้าทีม่ีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างน่ังชงิช้าโดยมีฉากหลัง

ธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่น รังนก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL DIRTY DUCK 

ชิมอาหารท้องถิ่น เป็ดกรอบสไตล์บาหลี  

     

พักท่ี CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสามวันท่ีสาม    บาหลี บาหลี ––  วัดวัดเม็งวี เม็งวี --  วัดอุลัน ดานู  --  น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HHAANNDDAARRAA    

HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วิหารทานาล้อตวิหารทานาล้อต  ((BBLLDD))  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

 น าท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็น

วัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมง็วี

เท่าน้ันถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ าล้อมรอบบริเวณวัดอัน

งดงาม 

 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ต้ังอยู่ในมุนดุคหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณ

สองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งได้รับความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ส าหรับผู้คนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ 

 น าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ที่ว่ากันว่าเป็น

เส้นทางสู่ความสงบสุข และเป็นอีกนึงที่ไฮไลท์ที่คนริยมมาและมีชื่อเสียงอย่างมาก 

 หลังจากน้ันเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชม

สวนผลไม,้ ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างข้ึนบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่

บ้านดัชท์และ ปุระอันที่งดงามสองข้างทางข้ึนภูเขา 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสงู 

4,300 ฟุตจากระดับน้ าทะเล ต้ังอยู่บริเวณ

กลางน้ าริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็น

ภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกค่ันด้วยปุยเมฆสี

ขาว บริเวณที่ไม่สามารถเดินข้ามไปได้ จะมี

ลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงทีร่ี

ยกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น 

สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งน้ีต้ังอยูร่ิม ทะเลสาบบรา

ตัน เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาข้ันบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบ

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเทีย่วที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขา

ได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เหน็วิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี 

นอกจากน้ี ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ าสร้างความต่ืนเต้น เช่น สกีน้ า การล่องเรือ และภาย

เรือในทะเลสาบ 

น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชา

เทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในครสิ์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริม

มหาสมทุรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักด์ิสิทธิ์ 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักท่ี CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรือเทียบเท่า 

 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 น าคณะแวะถ่ายรูปหาดทรายสีด า BLACK SAND BEACH 

 น าท่านไป ช็อปป้ิงร้าน KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ 

 อิสระช็อปป้ิงย่าน KUTA CENTER หากมีเวลา  

เท่ียง  น าท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะทีง่ดงามก่อนน าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน  

16.10 น.  น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG432 

19 25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ 

 

******************************* 

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
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อัตราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

APR 2020 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่
ท่านละ 

จอยแลนด ์หัก
ค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

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 
ราคาผู้ใหญ ่

ท่านละ 

จอยแลนด ์หัก

ค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

1-4 MAY 2020 
วันแรงงาน 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 าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                              ราคา 6,000 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตใหเ้จ้าหน้าท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม   
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากข้ึนเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.  
 บริษัทได้ท าประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรอง
แพทย์และใบเสรจ็รับเงินในการเบิก) 

  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว  

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืมนอกรายการ 

 ค่าท าเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าน้ าหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถ่ิน  4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตาม

ความพึงพอใจ 
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 ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับข้ึนแล้ว ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 

ผู้โดยสารจะต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม  

 ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบริการ 
 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคยีงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน  
มัดจ าท่านละ 10,000 บาท และกรุณาช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หากช าระล่าช้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการ
ช าระผ่านช่องทางอ่ืนๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ี 
 

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 
การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
(ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการกา
รันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  14  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
5. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หรือบางส่วนให้กับท่าน 
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัท

ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 
9. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 
หมายเหตุ 
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 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทาง
โรงแรมตามขั้นตอน ในบางคร้ังโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทาง

บริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพ่ิม ตาม
เงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย
จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ 
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิ
ในทุกกรณี  
 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่าน
ได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับ

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ 
 


