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 บนิตรงดว้ยสายการบนิแอร ์เอซยี เพยีง 4 ช ัว่โมงนดิๆ 
 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต  
แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 

 ชมระบ าพ ืน้เมอืงตน้ฉบบัของแท ้ “ บารอ้งแดน๊ซ”์ 

น าชมวดัศกัด ิส์ทิธ ิท์ ีสุ่ดในบาหล ี“เบซากหิ”์ 
 ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
 พกัโรงแรมหร ูย่านใจกลาง คตูา้บชี ( 4ดาวแท ้) 
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 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถ ิน่ท่านละ 500 GR 
 ชมิเมนูเป็ดยา่งบาหล ีBEBEK BENGIL 
 ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกลั – สวนสวรรค์อลููดาน ู

*****9 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง : ออกเดนิทางทกุวนัพฤหสั/ กลบัวนัอาทติย ์
    และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
 

วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู ––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((LLDD))    
03.15 น. คณะมาพรอ้มกันทีส่นามบฯิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 1 เคาเตอร ์1-2 

โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

06.15 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าส ู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอินโดนีเซยี โดยสายการบนิ แอร์

เอเซยี เทีย่วบนิท ีFD396  

11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหล ี

หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาว

สวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางผา่นประตเูทพเจา้เขา้ส ูต่ัวเมือง ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ, สัญลักษณ์

ของเกาะบาหล,ี ผา่นชมอนุสาวรีย ์บมิ่า เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น Kartika Plaza 

หลังจากนั้นเดนิทางเขา้ชม อนุสาวรียม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana 

Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียข์นาดใหญค่รึ่งตัว จ าลองมาจากรูป

สักการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 

เทพเจา้สงูสดุของชาวฮินด ูข ีน่กครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรี

ภาพของชาวฮินด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มีความสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร 

ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแหง่นี้มีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และ

สถานทีแ่หง่นี้ยังใชจ้ัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขก

บา้น แขกเมืองอีกดว้ย ตอ่จากนั้นเดนิทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ทีต่ัง้

อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอินเดยี พรอ้มชมวิวทวิทัศน์ทีง่ดงามอีกมุมหนึ่งของ

เกาะบาหล ีชมวิหารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่ิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, 

ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     
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ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั 

พเิศษ!!เมนูกุง้มงักรย่างราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 500 กรมั) พรอ้มชม

บรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม

ชายฝ่ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ GRAND IXORA  หรอืเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง วดัเบซากหิ ์ – เทือกเขาเบดูกลัป์ – วดัเทมพาสิรงิค ์น ้าพุศกัดิส์ทิธ ิ ์
– วดัถา้ชา้ง – อุบุด (BLD) 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัเบซากหิ ์

ไดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความส าคัญ

ทีส่ดุ และถอืว่าศักดิส์ทิธิ์ทีส่ดุ

เหนือวัดทัง้ปวง วัดเบซากหี์

ตัง้อยูใ่นเขตเมืองการังกาเซ็มคน

ทีน่ี่ยกใหเ้ป็นวัดหลวงหรือวัด

คูบ่า้นคูเ่มือง  มีอาณาบริเวณ
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กวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวัดใหญน่อ้ยรวมอยูด่ว้ยกันถงึ 22 วัดตรงกลางคื  อวัด

ใหญส่ดุ โดยมีฉากหลังเป็นภเูขาไฟกนุุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงูทีส่ดุใน

บาหล ีเพิง่ระเบดิครั้งสดุทา้ยเมื่อปี 2506 ในสว่นของวัดเบซากหินั์้น วัดทีใ่หญท่ีส่ดุ 

ส าคัญทีส่ดุตัง้อยูต่รงกลางมีนามว่า วัดเปนาทารัน อากงุ วัดนี้จะคกึคักมากทีส่ดุชว่ง

งานเทศกาล ปีหนึ่งๆจะจัดกันถงึ 50 ครั้ง ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่กายสไตล์

บาหล ีพากันแหแ่หนมาท าพธิีทา่มกลางความงามของวิวทวิทัศน์แบบพาโนราม่า 

ตลอดจนภาพของภเูขาไฟทีน่่าประทับใจเป็นฉากเบือ้งหลัง  วัดเบซากหิต์ัง้อยุบ่นค

วามสงู 1000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล บนเสน้ทางขึน้เขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อา

กงุ ชว่งเวลาเทีย่วชมเหมาะทีส่ดุคอืตอนเชา้ เพราะเมื่อเริ่มสายขึน้เรื่อยๆเมฆหมอกจะ

พากันมาปกคลมุจนไม่สามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชัดเจนอกีทัง้ยังคลาคล ่าไป

ดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีพ่ากันมาชืน่ชมความงามอยา่งมากมาย ขณะเดยีวกัน แมวั้ดเบซา

กหิถ์อืเป็นวัดส าคัญทีส่ดุของบาหลก็ีตามท ีแตม่ีเรื่องน่าผดิหวังหลายอยา่งเพราะ

บรรดานักทอ่งเทีย่วจะถกูกันไม่ใหย้า่งกรายเขา้ไปเทีย่วชมภายในไดเ้หมือนทีอ่ื่นๆอี

ทัง้ยังตอ้งแขง่กับเวลากอ่นทีเ่มฆหมอกจะแผม่าปกคลมุ ตรงกลางซึง่เป็นวัดใหญ ่ใช ้

ประกอบพธิีส าหรับชนชัน้วรรณะสงู หา้มบคุลทีไ่ม่ไดนั้บถอืศาสนาฮินดเูขา้ไปอยา่ง

เด็ดขาด กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรคแ์ละ

อากาศเย็นตลอดทัง้ปี 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ 

ภตัตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกนัว่าเป็นที่สถติย์

ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์ูร ์ที่ยงัคงรอวนัปะทุอยู่ตลอดเวลา ชม

ทะเลสาบบารต์ูร ์ทะเลสาบน ้าจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิ แวะถา่ยรูปกับทัศนียภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ัน้เดนิทาง 

สูว่ิหารศกัดิส์ทิธิ์ เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวิหารศักดิส์ทิธ์สมัย

โบราณใชป้ระกอบพธิีทางศาสนาในราชวงศก์ษัตริยเ์ทา่นั้น ชมบอ่น ้าพศุักดิส์ทิธิ์ ที่

TIRTA EMPUL  ทีผ่ดุข ึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ์ 
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และแทน่บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิ์และมหัศจรรย ์ ท าเนียบประธานาธิบดบีนเนินเขา 

ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ์ มีน ้าไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 

นาง ชาวบาหลเีชือ่ว่า ถา้ใครอยากมีลกู ลองมาดืม่หรืออาบน ้าทีน่ี่ จะมีลกูเต็มบา้น

หลานเต็มเมือง  

คณะเดนิทางสู ่วดัถ า้ช้าง ถกูคน้พบโดยนักโบราณคดชีาวดัตช ์เมื่อปี ค.ศ. 1923 มี

ส ิง่ทีโ่ดดเดน่คอืแผน่หนิแกะสลักหนา้ปากทางเขา้ถ ้า ลักษณะเป็นการเจาะจาก

ดา้นหนา้ของหนิผา มองดคูลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็ว่าคลา้ยยักษ์อา้ปากกวา้ง ชาว

บาหลเีชือ่ว่าคอืปากของปีศาจรา้ย ภายในถ ้าเป็นรูปตัวท ีดา้นหนึ่งจะเป็นรูปป้ันพระ

พฆิเนศ อีกดา้นเป็นรูปป้ันศวิลงึค ์3 แทง่ แทนเทพ 3 องค ์คอื พระศวิะ พระนารายณ์ 

พระวิษณุ ตามความเชือ่ของฮนิด ู

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Bebek Dirty Duck 

  

 

     พกัที่ GRAND IXORA  หรอืเทียบเท่า 

 

 

วนัวนัที่สามที่สาม  บารอง แดนซ ์บารอง แดนซ ์––  วดัเม็งว ีวดัเม็งว ี ––  เทือกเขาเบดูกลัป์ เทือกเขาเบดูกลัป์ ––  วดั วดั UUllaann  
DDaannuu  ––  ชมพระอชมพระอาทิตยต์กดนิที่วหิารตะนะล็อทาทิตยต์กดนิที่วหิารตะนะล็อท  ––  SShhooppppiinngg  
KKuuttaa  ((BBLLDD))  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางไปยัง “หมู่บา้นบาตบูรัูน” ชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของ

บาหล ี“บารองดา๊นซ”์ ชมการรา่ยร าระบ าสงิโตเทพเจา้ เทพเจา้แหง่ความด ี

และรงัคา วิญญาณรา้ย ระบ ากรชิ การแสดงวง “เมกะลนั” มโหรขีองบาหล ี

และเรือ่งราวนา่สนุกสนานเกีย่วกบัต านานเทพเจา้เรือ่งราวตา่งๆ ที่น าเสนอ 

สนุกสนานกบัตวัละคร หลงัจากน ัน้ขอเชิญทุกท่านไดถ้า่ยรูปหมูก่บันกัแสดง

เป็นที่ระลกึ 

จากนั้นน าทา่นชม วดัทามาอยุน(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตริย์

ราชวงศเ์ม็งวี เป็นวัดทีส่วยงามมาก มีน ้าลอ้มรอบ เป็นทีเ่ก็บดวง

วิญญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก น าทา่นชม

สถาปัตยกรรมของวัดโบราณอายกุว่ารอ้ยปี เป็นวัดในราชวงศ์

กษัตริย ์ชมภาพเขยีน และการทอผา้พืน้เมืองโดยชาวบาหล ี 
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เดนิทางขึน้สูเ่ทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวน

ผลไม ้ผัก ตน้ไมต้า่งๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหว่างขึน้บนเทอืกเขาเบดกัุล หมู่

บา้นดัชทแ์ละปรุะอันงดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Labhaga 

  

บา่ย น าท่านชม สวนสวรรคอู์รุดานู ซึง่งดงามดว้ยพันธ์ไมแ้ละดอกไม ้ตน้น ้าทพิยแ์หง่

พระศวิะ ที ่วดัเบระดาน ชมทะเลสาบทีง่ดงามริมวัดเบระดาน ใหท้า่นไดพั้กผอ่นละ

ถา่ยรูปตามอัธยาศัย ชมแทน่บชูาพระศวิะและวัดริมทะเลสาบ ทา่มกลางอากาศเย็น

ตลอดทัง้ปี จากนั้นพาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอนิเดยี ทานาลอท 

เชือ่กันว่ามีงูเทพเจา้ลายศักดิส์ทิธิ์คอยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้ิหารงดงามยิง่นักยาม

พระอาทติยต์กดนิ ชมวิหารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมวิวทีง่ดงาม ทานาลอ

ทเป็นวิหารทีส่รา้งในศตวรรษที ่16 โดยนักบญุดายังระวาดทีีบ่ าเพ็ญศลีภาวนาและ

ศักดิส์ทิธิ์มากเป็นทีนั่บถอืของชาวบาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมุทรอนิเดยี 

เป็นสถานที่ถา่ยท าละครดงั ดอกแกว้การะบุหนงิ และภาพยนตรเ์รือ่งต่างๆ  

 จากน ัน้น าท่านไป Kuta Center ใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ อาท ิROXY, QUICKSILVER, VERSACE 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ GRAND IXORA  หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

วนัวนัที่สี่ที่สี ่ อนุสาวรยีม์หาภารตะอนุสาวรยีม์หาภารตะ  ––  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ      ((BBLL))  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

คณะแวะถา่ยรูปอนุสาวรยี์มหาภารตะทีง่ดงามกอ่นน าทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ  

12.00 น.  น าท่านเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่  FD397 

15.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

 

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

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
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หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ใน

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุเกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราค่าบริการ 

Jul-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

FD396  

0610-1130 

FD397 

1200-1515 

7-10 JUL 2017 

วนัอาสาฬหบูชา 22,999.- -9,500 6,900.- 

Aug-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

FD396  

0610-1130 

FD397 

1200-1515 

17-20 AUG 2017 

20,999.- -8,500 6,900.- 

OCT-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

FD396  

0610-1130 

FD397 

1200-1515 

20-23 OCT 2017 
วันปิยมหาราช 20,999.- -8,500 6,900.- 

DEC-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญท่่านละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

FD396  

0610-1130 

FD397 

1200-1515 

8-11 DEC 2017 
วันรัฐธรรมนูญ 18,999.- -8,500 6,900.- 

29 DEC – 1 JAN 

2018 วันปีใหม่ 

 
19,999.- -8,500 6,900.- 
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30 DEC – 2 JAN 

2018 วันปีใหม่ 

 
20,999.- -8,500 6,900.- 

31 DEC – 3 JAN 

2018 วันปีใหม่ 

 
19,999.- -8,500 6,900.- 

 
 

 

 

 
 

 

 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 6,000 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมือ้ที่ระบุในรายการ  
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึน้เคร่ืองท่านละ 1 ช ิน้ที่น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุัตเิหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้ระหว่างวันเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรอง
แพทย์และใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมค่าภาษีสนามบนิบาหลีแลว้  
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มนอกรายการ 
 ค่าท าเอกสารของผูถ้อืต่างดา้ว /ค่าวซีา่ที่มคี่าธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดนิทางไทย  
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 ค่าน ้าหนักที่เกนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถ ิน่  3 US ตอ่คน , ตอ่วนั 
 ค่าบรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิที่เกนิกวา่ที่ปรับขึน้แลว้ ณ วนัที่ 10 

มกราคม 55 ผูโ้ดยสารจะตอ้งจ่ายช าระเพ ิม่เตมิ  
 ทปิหัวหนา้ทัวร์ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ  
มดัจ าท่านละ 10,000 บาท และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 
10 วนั หากช าระลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการจอง เพ ือ่เปิดโอกาส
ใหก้บัผูโ้ดยสารท่านตอ่ไป ** กรณีตอ้งการช าระผ่านช่องทางอ ืน่  ๆ กรณุาตดิตอ่
ผ่านเจา้หนา้ที ่
 
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธ ิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตุ
สุดวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / บรษัิทขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะเลื่อนการเดนิทางในกรณีที่มผีูร่้วมคณะ
ไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธ ิท์ีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ใน
กรณีที่มกีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ที่ยวบาง
รายการไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสือเดนิทางทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  
2. หนังสือเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 
เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเที่ยวในตา่งประเทศ 
ซ ึง่ไมอ่าจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 
อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ 
หรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การ
สูญหาย ความล่าชา้หรือจากอบุัตเิหตุตา่งๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืง
ของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามัด
จ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 
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2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

6. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท
ระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิ
จากความประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 

 

9. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 


