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 บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ 
 ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต  
แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 

 ชมระบ าพื้นเมืองต้นฉบบัของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์ “ 
 ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
 พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ ) 
 ทานซีฟู้ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถิ่นท่านละ 500 GR 

 ชมทัศนยีภาพเทือกเขาเบดกูัล – สวนสวรรคอ์ูลูดาน ู
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*****9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย***** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง : ออกเดินทางทุกวันพฤหัส/ กลับวันอาทิตย์ 
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู ––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((DD))    
06.00 น. คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกให้การต้อนรับ  

09.35 น. น าท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอนิโดนีเซีย โดยสายการบินไทย 

เที่ยวบินที TG431  

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี 

หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาว

สวยชาวบาหลีที่สนามบิน น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชม

อนุสาวรีย์มหาภารตะ, สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้า

แห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภา

รตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาด

ใหญ่ครึ่งตัว จ าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระ

วิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรยี์) เทพ

การูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 

150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งน้ีมีความกว้าง



 

 

 

 

 

 

 

 

    3 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ BALI 4D OCT-TG-W09    

 

โดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งน้ียังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น 

ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความ

งดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิว

ทิวทัศน์ที่งดงามอกีมุมหนึง่ของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกัน

ที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน 

พิเศษ!!เมนูกุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชม

บรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์ับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม

ชายฝั่ง  

 

          พักที่ Harris River View Hotel / Grand Ixora / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 

 

วนัวนัทีส่องทีส่อง    โรงงานผา้บาตกิ โรงงานผา้บาตกิ ––  เทอืกเขาเทอืกเขาคนิตามณี คนิตามณี ––  วดัเทมพาสิรงิค ์น ้าพุวดัเทมพาสิรงิค ์น ้าพุ
ศกัดิส์ทิธิ ์ศกัดิส์ทิธิ ์––  ตลาดปราบเซยีน ตลาดปราบเซยีน ––  วดัถา้ชา้ง วดัถา้ชา้ง ––  อบุุด อบุุด     ((BBLLDD))  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชม

การสาธิตการท าผ้าบาติกแบบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถน า

เสื้อ หรือเพ้นท์ลายต่างๆ ได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจ าหน่ายทั่ว

โลก หลังจากนั้นเดินทางไป หมู่บ้าน Mas ชมการแกะสลกัไม้ Sandra Wood และ

ขั้นตอนการท าไม้แกะสลกั เป็นงานฝีมือดั้งเดิม แม่น้ าAyune ที่ส าหรับล่องแก่ง ชม

ย่านอุบุด ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ตลาดสุขะวาตีตลาดเก่าแก่และดั้งเดิมและย่าน

พระราชวังเก่า ก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์

และอากาศเย็นตลอดทั้งปี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ 

ภัตตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 
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บ่าย น าท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เช่ือกันว่าเป็นที่สถิตย์

ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา ชม

ทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ าจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้

เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกบัทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์ หลังจากนั้นเดินทาง 

สู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธส์มัย

โบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ าพุศักดิ์สทิธิ์ ที่

TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศกัดิ์สทิธิ์ 

และแท่นบูชาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา 

ด้านหน้าปากถ้ าเป็นสระศักดิ์สทิธิ์ มีน้ าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 

นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลกู ลองมาดื่มหรืออาบน้ าที่นี ่จะมีลูกเตม็บ้าน

หลานเต็มเมือง จากนั้นน าชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้

สนุกสนานกับการต่อรองสนิค้าพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกที่สดุในบรรดาตลาด

ต่างๆ ของพื้นเมืองชมถ้ าช้างศักดิ์สทิธิ์ ที่มีรูปปั้นพระพิฒเนศอยู่ กอ่นเดินทางไปสู่

หมู่บ้าน Celux ชมการท าเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม  

คณะเดินทางสู่ วัดถ้ าช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มี

สิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลกัหน้าปากทางเข้าถ้ า ลักษณะเป็นการเจาะจาก

ด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาว

บาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ าเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระ

พิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คอื พระศิวะ พระนารายณ์ 

พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 พักที่ Harris River View Hotel / Grand Ixora / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า 

วนัวนัทีส่ามทีส่าม  บารอง แดนซ ์บารอง แดนซ ์––  วดัเม็งว ีวดัเม็งว ี––  เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทอืกเขาเบดูกลัป์ ––  วดั วดั UUllaann  
DDaannuu  ––  ชมพระอาทติยต์กดนิทีว่หิารตะนะล็อทชมพระอาทติยต์กดนิทีว่หิารตะนะล็อท  ((BBLLDD))  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านบาตูบูรัน” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ

บาหลี “บารองด๊านซ์” ชมการร่ายร าระบ าสิงโตเทพเจ้า เทพเจ้าแห่งความดี 

และรังคา วิญญาณร้าย ระบ ากริช การแสดงวง “เมกะลัน” มโหรีของบาหลี 

และเร่ืองราวน่าสนุกสนานเก่ียวกับต านานเทพเจ้าเร่ืองราวต่างๆ ที่น าเสนอ 

สนุกสนานกับตัวละคร หลังจากนั้นขอเชิญทุกท่านได้ถ่ายรูปหมู่กับนักแสดง

เป็นที่ระลึก 

จากนั้นน าท่านชม วัดทามาอยุน(วัดเม็งวี) สร้างโดยกษัตริย์

ราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่สวยงามมาก มีน้ าล้อมรอบ เป็นที่เก็บดวง

วิญญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก น าท่านชม

สถาปัตยกรรมของวัดโบราณอายุกว่าร้อยปี เป็นวัดในราชวงศ์

กษัตริย์ ชมภาพเขียน และการทอผ้าพื้นเมืองโดยชาวบาหลี  

เดินทางขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศ

เย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของ

บาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดุกัล หมู่บ้านดัชทแ์ละปุระอัน

งดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม สวนสวรรค์อูรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธ์ไม้และดอกไม้ ต้นน้ าทิพย์แห่ง

พระศิวะ ที่ วัดเบระดาน ชมทะเลสาบที่งดงามริมวัดเบระดาน ให้ท่านได้พักผ่อนละ

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและวัดริมทะเลสาบ ท่ามกลางอากาศเย็น

ตลอดทั้งปี จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท 

เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิส์ิทธิ์คอยปกปักรกัษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยาม

พระอาทิตยต์กดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอ

ทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายงัระวาดีที่บ าเพ็ญศีลภาวนาและ

ศักดิส์ิทธิ์มากเป็นที่นับถอืของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย 

เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ  

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

     พักที่ Harris River View Hotel / Grand Ixora / Eden Kuta  หรือเทียบเท่า  

 

วนัวนัทีส่ี่ทีส่ี่  หาดหาด  NNuussaadduuaa  ––  SShhooppppiinngg  KKuuttaa  ––  อนุสาวรยีม์หาภารตะอนุสาวรยีม์หาภารตะ  ––  
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ      ((BBLL))  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางไปแวะถ่ายรูป หาด Nusadua ชายหาดที่มีช่ือเสียง เป็นที่เล่น

กีฬาทางน้ าทุกชนิด  ชมเรือท้องกระจก, การเล่นเจทสกี, พาราชูท, และชมทะเลย่าน

หาดนูซาดัวร์ ที่งดงามด้วยสวนพฤกษชาติ สนามกอล์ฟ ทะเลสีคราม เทวรุปต่างๆ 

ถ่ายรูปกับ จตุรสัน้ าพุแห่งเทพเจ้าที่เมืองใหม่ที่ทันสมัยและมีชื่อเสียง หลังจากนั้นน า

ท่านไป Kuta Center ให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ 

ROXY, QUICKSILVER, VERSACE 
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เที่ยง น าท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะที่งดงามกอ่นน าท่านเดินทางไปยังสนามบิน  

17.40 น.  น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG432 

20.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ 

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

“มากกว่าความช านาญ คือ การใหบ้ริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ใน

การปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พฤษภาคม 2559 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

05-08 MAY 2016 
วันฉัตรมงคล 

24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

12-15 MAY 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

19-22 MAY 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 
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TG432   
1740-2050 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

26-29 MAY 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

มิถุนายน 2559 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

02-05 JUNE 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

09-12 JUNE 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

16-19 JUNE 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

23-26 JUNE 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

30 JUNE - 03 JULY 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

กรกฎาคม 2559 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

07-10 JUL 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

14-17 JUL 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 
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TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

16-19 JUL 2016 
วันอาสาฬหบูชา 

25,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

21-24 JUL 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

28-31 JUL 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

สิงหาคม 2559 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

04-07 AUG 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

11-14 AUG 2016 
วันแม่แห่งชาติ 

25,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

18-21 AUG 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

25-28 AUG 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

กันยายน 2559 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

01-04 SEP 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
08-11 SEP 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 
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1740-2050 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

15-18 SEP 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

22-25 SEP 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

29 SEP - 02 OCT 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

ตุลาคม 2559 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

06-09 OCT 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

13-16 OCT 2016 24,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

20-23 OCT 2016 
วันปิยะมหาราช 

25,999.- -13,000 6,900.- 

TG431  
0935-1455 

TG432   
1740-2050 

21-24 OCT 2016 
วันปิยะมหาราช 

25,999.- -13,000 6,900.- 

 

 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท  
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท  
ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                              ราคา 6,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม   
 ค่าตั๋วเครื่องบนิไปกลบั (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พกั 2 ท่านตอ่ 1 ห้องคู ่ 
 ค่ารถโค้ชปรบัอากาศท่องเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทุกมื้อทีร่ะบุในรายการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

    10 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ BALI 4D OCT-TG-W09    

 

 ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ  
 ค่าธรรมเนยีมสัมภาระที่ฝากขึน้เครือ่งท่านละ 1 ช้ินทีน่้ าหนักไม่เกนิ 20 กก.  
 บริษัทได้ท าประกนัอบุัติเหตุใหก้ับลกูคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท  
 (เงือ่นไขตามกรมธรรม์)  
 รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว  

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ คา่อาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ 
 ค่าท าเอกสารของผู้ถอืต่างด้าว /ค่าวีซ่าทีม่คี่าธรรมเนยีมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย  
 ค่าน้ าหนกัที่เกนิพกิัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  3 US ต่อคน , ต่อวัน 
 ค่าบรกิารไม่รวมภาษ ี7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเช้ือเพลงิ และภาษีสนามบนิที่เกนิกว่าทีป่รับขึ้นแลว้ ณ วันที่ 10 

มกราคม 55 ผูโ้ดยสารจะต้องจา่ยช าระเพิ่มเติม  
 
เงื่อนไขการช าระเงนิ  
มัดจ าท่านละ 10,000 บาท และกรุณาช าระส่วนที่เหลือกอ่นการเดินทางอย่างน้อย 
10 วัน หากช าระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการช าระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาติดต่อ
ผ่านเจ้าหน้าที ่
 
หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตุ
สุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได ้ / บริษัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณทีี่มีผู้รว่มคณะ
ไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าใน
กรณีทีม่ีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวบาง
รายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ปน็ไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายจุนถึงวนัเดนิทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 2 หน้าเต็ม    
 
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเที่ยว  สายการบนิ  และตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ที่อยูเ่หนอืการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาตฯิลฯ 
หรือค่าใช้จา่ยเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปว่ย การถูกท าร้าย การ
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สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอบุัติเหตุตา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมือง
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรอืเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรอืการถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 


