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เท่ียวตามรีววิเป๊ะๆ....... 
“โลช้ิงช้า BALI SWING ถ่ายรูปรังนกสุดชิค   / หาดทรายสดี า / NUSA PENIDA 

เกาะไดโนเสาร์ / วัดเลมปยูัง ถ่ายรปูววิสะท้อนกระจก / วัดเบซากีซ ์วดัที่ใหญ่

ที่สุดในบาหล ี/วหิารทานาลอท /วดัอูลูวาตู / สวนวิษณกุารูด้า 

 

 ไฮไลท์ น าคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหลี 

 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ   

 ชมความงาม หาดทรายสีด า Saba Beach  
 ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA  จุดมุ่งหมายของนักรีวิวท่ัวโลก  

 วัดเลมปูยัง ประตูหินขนาดใหญ่ท่ีราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาท่ีมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง 

 ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  

 ชมวัดน้ าพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE 

 ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการน่ังชิงช้า บาหลี สวิงค์ 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – บาหล ี– หาดจมิบารนั (D)  

09.30 น. คณะมาพร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวย

ความสะดวกให้การต้อนรับ  

12.55 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เที่ยวบินท ี 

SL258 

18.30 น. เดินทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจคน

เข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน  

 

 ค่ า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีดัง้เดิม ณ ชายหาดจิมบาลนั พร้อมชม

บรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / 

Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเท่า 4* 

 

วันท่ีสอง บาหลี - เกาะนูซาเปอนีดา - หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง - หาดโบรเคน บีช - 

Crystal Bay - หาดทรายสีด า  (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

   จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไป ท่าเรือซานูร ์(รวมค่าเรือไปกลับแล้ว)  

 น าท่านข้ึนเรือ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ ๆ คือ นูซาเลิมโบงันและนูซาเจอนีงัน แยก

จากเกาะบาหลีด้วยช่องแคบบาดุง 

 น าท่านเดินทางสู่ หาดเกอลิงกิง (Kelingking)  /หาดแองเจิลส์ บิลลาบง (Angels 

Billabong)  / หาดโบรเคน บีช (Broken Beach) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ Crystal Bay เป็นจุดด าน้ าที่ฮิตที่สุดของบาหลีในการดูสัตว์ใหญ่อย่างโมลา

โมล่าและแมนต้า เพราะน้ าที่นี่เย็น และเป็นทะเลเปิด คล่ืนค่อนข้างใหญ่ 

เดินทางด้วยเรือเร็วกลับสู่ ท่าเรือซานูร์ 

น าท่านเดินทางสู ่หาดทรายสีด า Saba Beach หรือ หาดทรายสีด า Purnama Beach เป็น

ชายหาดที่มีชื่อเสยีงของบาหลี หาดทรายเป็นสีด า แปลกตา 
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ค่ า   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 

ท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / 

Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเท่า 4* 

 

วันท่ีสาม  วัดเลมปูยัง  - วัดเบซากี  – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาร์ตูร์  - บาหลี สวิงค์     

                   - วัดน้ าพุศกัดิ์สิทธ์ิ  (B/L/D)  

04.30 น.   รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 หลังจากนั้นเดนิทาง สู่ วัดเลมปูยัง (Lempuyang Temple) ซึ่งเป็นวัดทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของ

เกาะบาหลีและมีความส าคญัมากในวัฒนธรรมบาหลีนัน้ มีวิวทิวทัศน์ทีส่วยงามของพืน้ที่ริมเกาะทางฝั่ง

ตะวันออกของบาหล ี 

 น าคณะเข้าชม วัดเบซากี เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นทีสุ่ดของ บาหลี ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็น
วัดที่ใหญท่ี่สดุ สวยงามทีสุ่ด มีความส าคญัมากทีสุ่ด ยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทีสุ่ด วัดแห่งนีถ้ือ

เป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ทีสุ่ดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวัดทีศ่ัก

สิทธิเ์หนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริ่มสร้างใน ศตวรรษที8่ และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบัน  คนบาหลียก

ให้เป็นวัดหลวงหรือ Mother of Temple   วัดแห่งนีเ้ป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัด

เล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึง่ก็มีความส าคัญ ต่างๆกนัไป โดยมีการจัดวางให้เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆกว่า7

ขั้น  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ตั้งเรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มี

ฉากหลังทีส่วยงามเป็น ภเูขาไฟคูนงุอากงุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ทีสุ่ดในบาหลี และมีประวัติศาสตร์ที่

ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตรเ์ลยทีเดียว 

 **** หากมีการแจ้งเตอืนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัไปชมวัดบาตูร์แทน **** 

แวะชมโรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผ้าบาติก 

ก่อนเดนิทางข้ึนสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทั้งป ี

สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบารต์ูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลบีุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร ลอยฟ้า 

ท่ามกลางหบุเขา อากาศเยน็ตลอดป ีLAKE VIEW 

 

 ชมทะเลสาบบารต์ูร์ ทะเลสาบน้ าจืด ที่งดงามบนปากปล่องภเูขาไฟ ให้ท่านได้เพลดิเพลิน แวะ

ถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค ์
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 เดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าข้ึนบาหลีสวิงคแ์ล้ว) ท ากิจกรรมอัน

สนุกสนาน ท้าทายความตืน่เตน้ด้วยการนัง่ชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างนั่ง

ชิงช้าโดยมีฉากหลงัธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่น 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากนั้นเดนิทาง สู่ วิหารศักด์ิสิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์
สิทธส์มัยโบราณใช้ประกอบพิธทีางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ าพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA 

EMPUL  ที่ผุดขึน้จากใต้ดนิเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงคศ์ักดิส์ิทธิ์ และแทน่บูชาเทพที่

ศักดิส์ิทธิแ์ละมหัศจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนนิเขา ชาวบาหลีเช่ือว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมา

ดื่มหรืออาบน้ าทีน่ี ่จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมอืง  

  

จากนั้นน าชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมือง

ในตลาด และราคาถูกทีสุ่ดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมอืง   ก่อนเดนิทางไปสู่หมู่บ้าน Celux ชมการ

ท าเครื่องเงนิเครื่องทองที่งดงาม 

ค่ า        บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 

ท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / 

Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเท่า 4* 

วันท่ีสี่ วิหารทานาล้อต -วิหารอูลูวาตู   - สวนวิษณุ -  ย่าน KUTA - สนามบินกรุงเทพ (BL)  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลาย
ศักด์ิสิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงาม

ยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผา

มหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม  

ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดย

นักบุญดายังระวาดีที่บ าเพ็ญศีลภาวนาและ

ศักด์ิสิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบน

โขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท า

ละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่อง

ต่างๆ 

 ต่อจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ต้ังอยู่บนหน้าผาสูงเหนือ

มหาสมทุรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน 

ลิงมากมายทีม่าชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิง

โดยเด็ดขาด)  

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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 น าท่านชม สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวัฒนธรรม

บาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนด์มาร์คส าคัญ โปรเจค

ใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีทีจ่ัดงาน พักผอ่นสถานที่แห่งน้ีสร้างตามความเชื่อ

ของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มี

อิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ

หรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรปูปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอัน

งดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสงูถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อจาก

ทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความ

สูง18 ม ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหน่ึงชู1น้ิว อีกข้างชู2น้ิว ซึ่ง

สร้างเสร็จไปเพียง30% เท่าน้ัน ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบรูณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

*** คณะเดินทางช็อปปิ้ง ซื้อของท่ีระลึก ย่าน KUTA / ร้าน KRISNA (หากมีเวลาเหลือ)*** 

 

......... น.  ออกเดินทางไปสนามบินงูราลัย เพื่อท าการเช็คอิน 

19.20 น.  น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี  SL259 

23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ 

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

 

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ ามันของสายบิน 

 

อัตราค่าบริการ 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

JAN-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

2-5 JAN 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

6-9 FEB 2020 

14,999.- 

12,999.- 
7,000.- 3,900.- 
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1920-2310 
20-23 FEB 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

MAR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

11-14 MAR  2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

18-21 MAR 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

25-28 MAR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

APR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

2-5 APR 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

9-12 APR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

10-13 APR 2020 

วันหยุดสงกรานต์ 
15,999.- 7,000.- 3,900.- 

11-14 APR 2020 

วันหยุดสงกรานต์ 
15,999.- 7,000.- 3,900.- 

12-15 APR 2020 

วันหยุดสงกรานต์ 
15,999.- 7,000.- 3,900.- 

22-25 APR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

MAY-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

7-10 MAY 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

JUN-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด ์

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

11-14 JUN 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 
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เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 

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

ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                              ราคา 6,500 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
จองแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ าหรือเต็มจ านวน 

เพราะกรุ้ปน้ีมีการซื้อตั๋วภายใน 

 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลังจากท าการจอง เน่ืองจากเป็นราคาตั๋ว

โปรโมช่ัน สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 

อัตราน้ีรวม   

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากข้ึนเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  

 บริษัทได้ท าประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท  
(ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรองแพทย์และ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว  
 

อัตราน้ีไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึง
พอใจ)  เก็บท่ีสนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 

1. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางส่วน
ให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าบริการไมว่่ากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
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5. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตาม
ขั้นตอน ในบางคร้ังโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะ
เพียงพอต่อจ านวนลูกค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพ่ิม ตามเงื่อนไข
ของโรงแรมที่จอง 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อน

การเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ า
หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอืน่ๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 
 

 


