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BALI- PRIME BALI 3D2N BY SL 

เกาะบาหลี-วัดเบซากีย-์บาหลี สวิงค์ 

วัดน ้าพุศักด์ิสิทธิ-์เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

พักโรงแรมระดบั 4 ดาว  
อาหารครบ 6 มื อ  ไมม่ีอิสระ  

 ไฮไลท์ น้าคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจ้าเกาะบาหลี 
 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ   
 ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดยี  

 ชมวัดน ้าพุศักดิส์ิทธ์ิ TEMPAKSIRING TEMPLE 
 ชมวิหารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอินเดีย 
 ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการน่ังชิงช้า บาหลี สวิงค์ 

*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาท้ายรายการ *** 

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 
 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
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วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((DD))    
10.00 น. คณะมาพร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชั น 3 ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย

อ านวยความสะดวกให้การต้อนรับ  

12.55 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เที่ยวบินท ี 

SL258 

18.30 น. เดินทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจ

คนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ค่้า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีดั งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลนั พร้อมชม

บรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง  

 

น้าคณะเข้าพกัที่ SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE   หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสองวันท่ีสอง    วัดเบซากีย์– เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน ้าพุศักดิส์ิทธ์ิ –  

                              ตลาดปราบเซียน ((BBLLDD))  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Highlight  น้าท่านเข้าชมวัดเบซากหิ์ ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความส าคญัทีสุ่ด 
และถือว่าศักดิส์ิทธิ์ทีสุ่ดเหนือวัดทัง้ปวง วัดเบซากีห์ตั้งอยู่ในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่นี่ยกให้เป็นวัด
หลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมอืง  มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดใหญ่นอ้ยรวมอยู่ด้วยกัน
ถึง 22 วัดตรงกลางคือวัดใหญสุ่ด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุง อากงุ ด้วยความสูง 3142 เมตร สงู

ที่สุดในบาหลี เพิ่งระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2506 ในส่วนของวัดเบซากิห์นัน้ วัดทีใ่หญ่ทีสุ่ด ส าคัญ
ที่สุดตั้งอยู่ตรงกลางมีนามว่า วัดเปนาทารัน อากงุ วัดนี้จะคึกคกัมากที่สุดช่วงงานเทศกาล ปีหนึ่งๆจะ
จัดกันถึง 50 ครัง้ ผูค้นนับร้อยนับพนัในชุดแต่งกายสไตล์บาหลี พากันแห่แหนมาท าพธิีท่ามกลาง
ความงามของวิวทิวทัศนแ์บบพาโนราม่า ตลอดจนภาพของภเูขาไฟที่น่าประทับใจเป็นฉากเบ้ืองหลัง  
วัดเบซากิห์ตั้งอยุ่บนความสงู 1000 เมตรเหนอืระดับน้ าทะเล บนเสน้ทางขึ้นเขาสู่ปากปล่องภูเขาไฟกุ
นุง อากงุ ช่วงเวลาเที่ยวชมเหมาะทีส่ดุคือตอนเช้า เพราะเมื่อเริ่มสายขึ้นเรื่อยๆเมฆหมอกจะพากนั
มาปกคลุมจนไม่สามารถมองเห็นยอดเขาได้อย่างชัดเจนอกีทั้งยังคลาคล่ าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พา

กันมาช่ืนชมความงามอย่างมากมาย ขณะเดียวกนั แม้วัดเบซากิห์ถือเป็นวัดส าคัญทีสุ่ดของบาหลีก็
ตามที แต่มีเรือ่งน่าผิดหวังหลายอย่างเพราะบรรดานักทอ่งเที่ยวจะถูกกนัไม่ให้ย่างกรายเข้าไปเที่ยว
ชมภายในได้เหมือนที่อืน่ๆอีทัง้ยังต้องแขง่กับเวลาก่อนที่เมฆหมอกจะแผ่มาปกคลุม ตรงกลางซึ่งเป็น
วัดใหญ่ ใช้ประกอบพิธสี าหรับชนช้ันวรรณะสูง ห้ามบุคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดูเข้าไปอย่าง
เด็ดขาด 
แวะชมโรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผ้าบาติก 
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ก่อนเดนิทางขึ นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทั งป ี

สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบารต์ูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมืองแบบบาหลบีุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร ลอย

ฟ้า ท่ามกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดป ีLAKE VIEW 

 ชมทะเลสาบบารต์ูร์ ทะเลสาบน้ าจืด ที่งดงามบนปากปล่องภเูขาไฟ ให้ท่านได้เพลดิเพลิน แวะ

ถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค ์

 เดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ นบาหลีสวิงคแ์ล้ว) ท ากิจกรรมอัน

สนุกสนาน ท้าทายความตืน่เตน้ด้วยการนัง่ชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่าง

นั่งชิงช้าโดยมีฉากหลงัธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากนั นเดนิทาง สู่ วิหารศักด์ิสิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหาร
ศักดิส์ิทธส์มัยโบราณใช้ประกอบพิธทีางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านัน้ ชมบ่อน้ าพศุักดิส์ิทธิ์ ที่ 

TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึน้จากใต้ดนิเป็นพนัปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแทน่

บูชาเทพที่ศักดิส์ิทธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเช่ือว่า ถ้าใคร

อยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ าที่นี ่จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง  

จากนั นน้าชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้า

พื้นเมืองในตลาด และราคาถูกทีสุ่ดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง   ก่อนเดนิทางไปสูห่มู่บ้าน 

Celux ชมการท าเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 

    น้าคณะเข้าพกัที่ SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE   หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสามวันท่ีสาม  วิหารทานาล้อตวิหารทานาล้อต  ––  วิหารอูลูวาตู วิหารอูลูวาตู   --  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ((BBLL))  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพ
เจ้าลายศักด์ิสิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชม

วิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทา

นาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญ

ดายังระวาดีที่บ าเพ็ญศีลภาวนาและศักด์ิสิทธิ์มากเป็น

ที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินรมิมหาสมุทร

อินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดัง ดอกแก้ว

การะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอลููวาตู 

ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทศัน์ทีง่ดงามอกีมุมหนึง่ของเกาะบาหลี 

ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบ

หัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 

นั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระ

วิษณุ อนสุาวรีย์ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จ าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูป

ป้ันพระวิษณ(ุพระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสดุของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอนิทรีย์) เทพการูด้า 

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 

เมตร ขนาดน้ าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณแุห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้

ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้ต้อนรบัแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  

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

19.20 น.  น้าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี  SL259 

23.05 น.  เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ 

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

 “มากกว่าความช้านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ นของภาษีน ้ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

อัตราค่าบริการ 

 

**ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
 

SEP 2019 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 

SL259 
1920-2305 

5-7 SEP 2019 
11,555.- 

9,999.- 

-6,500 2,900.- 

6-8 SEP 2019 11,555.- 
7-9 SEP 2019 10,555.- 

12-14 SEP 2019 11,555.- 
13-15 SEP 2019 11,555.- 
14-16 SEP 2019 10,555.- 

19-21 SEP 2019 
11,555.- 

9,999.- 
20-22 SEP 2019 11,555.- 
21-23 SEP 2019 10,555.- 
27-29 SEP 2019 11,555.- 
28-30 SEP 2019 10,555.- 

OCT 2019 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 
///// 
SL259 

1920-2305 

3-5 OCT 2019 10,555.- 

-6,500 2,900.- 

4-6 OCT 2019 11,555.- 
5-7 OCT 2019 11,555.- 

11-13 OCT 2019 

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
12,555.- 

12-14 OCT 2019 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

13,555.- 

18-20 OCT 2019 11,555.- 
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19-21 OCT 2019 11,555.- 
24-26 OCT 2019 10,555.- 
25-27 OCT 2019 11,555.- 
26-28 OCT 2019 11,555.- 

NOV 2019 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 NOV 2019 11,999.- 

-6,500 2,900.- 

2-4 NOV 2019 9,999.- 
8-10 NOV 2019 11,999.- 
9-11 NOV 2019 11,555.- 
16-18 NOV 2019 11,999.- 
22-24 NOV 2019 11,999.- 
23-25 NOV 2019 9,999.- 

30 NOV – 2 DEC 2019 11,999.- 

DEC 2019 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 
///// 
SL259 

1920-2305 

5-7 DEC 2019 
วันพ่อแห่งชาติ 13,555.- 

-6,500 2,900.- 

6-8 DEC 2019 
วันพ่อแห่งชาติ 

13,999.- 

13-15 DEC 2019 11,999.- 
14-16 DEC 2019 9,999.- 
21-23 DEC 2019 11,999.- 
22-24 DEC 2019 11,555.- 
28-30 DEC 2019 
เทศกาลปีใหม่ 

13,999.- 

29-31 DEC 2019 

เทศกาลปีใหม่ 
13,999.- 

 
30 DEC – 1 JAN 2019 

เทศกาลปีใหม่ 
14,555.-   

 
31 DEC – 2 JAN 2019 

เทศกาลปีใหม่ 
13,999.-   

JAN 2020 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 
///// 
SL259 

1920-2305 

4-6 JAN 2020 11,555.- 

-6,500 2,900.- 
10-12 JAN 2020 11,999.- 
11-13 JAN 2020 9,999.- 
17-19 JAN 2020 11,999.- 
18-20 JAN 2020 11,555.- 
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24-26 JAN 2020 

วันตรุษจีน 
13,555.- 

25-27 JAN 2020 11,555.- 
31 JAN – 2 FEB 2020 11,999.-   

FEB 2020 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 

หักค่าตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL258 

1255-1830 
///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 FEB 2020 11,999.- 

-6,500 2,900.- 

8-10 FEB 2020 
วันหยุดมาฆบูชา 

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 วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 

SL259 
1920-2305 

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.- 
20-22 MAR 2020 11,999.- 
21-23 MAR 2020 11,999.- 
27-29 MAR 2020 11,999.- 
28-30 MAR 2020 11,999.- 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 
 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

**ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

 
เด็กอายุต่า้กวา่ 12 ป(ีพักกบัผู้ใหญ ่2 ทา่น)     มีเตยีงลด  500 บาท  
เด็กอายุต่า้กวา่ 12 ป(ีพักกบัผู้ใหญ ่2 ทา่น)  ไมม่ีเตยีงลด 1,000 บาท  
ทารกอายุต่า้กวา่ 2 ปี                                              ราคา 3,000 บาท 
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เง่ือนไขการจอง มัดจ้าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 
 
 
อัตราค่าบรกิารนี รวม   

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่าที่พัก 2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง 2 คนื 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการ  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ช้ินที่น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  
 บริษัทได้ท าประกันอุบัตเิหตใุห้กับลูกค้าในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกดิขึน้ระหว่างวันเดนิทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลแีล้ว  
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 
 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืมนอกรายการ 
 ค่าท าเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าน้ าหนักที่เกินพิกัด  

 ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับข้ึนแล้ว ณ วันที่ 10 มกราคม 61 ผู้โดยสาร

จะต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม  

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากอ่นเดินทาง** 

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

เงื่อนไขการช้าระเงิน  
มัดจ้าท่านละ 7,000 บาท และกรุณาช้าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน หากช้าระล่าช้าทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการช้าระ
ผ่านช่องทางอ่ืนๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ี 
 

หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะมีการเปล่ียนแปลง
ราคาโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 

 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถงึวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ส าคัญมาก) 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างส าหรบัประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    
 

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลง
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ก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

*** ราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากช้าระเงินไม่สามารถยกเลิก

ได้  ทางผู้จัดขอปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี *** 
 

1. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


