
  

 

 

(ตกหลมุรักเข้าแล้ว...บาหล ี4วนั3คนื)  
อตัราคา่บริการ: 2559 

วนัที่เดินทาง พกัคูท่่านละ 

เดก็อายุต ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

17-20 มิ.ย. 24,900.- 23,500.- 22,500.- 4,000.- 

24-27 มิ.ย. 24,900.- 23,500.- 22,500.- 4,000.- 

8-11 ก.ค. 26,900.- 25,500.- 24,500.- 5,000. 

17-20 ก.ค. 29,900.- 28,500.- 27,500.- 5,000. 

28-31 ก.ค. 26,900.- 25,500.- 24,500.- 5,000. 

11-14 ส.ค. 29,900.- 28,500.- 27,500.- 5,000. 

26-29 ส.ค. 26,900.- 25,500.- 24,500.- 5,000. 

8-11 ก.ย. 25,900.- 24,500.- 23,500.- 4,000. 

22-25 ก.ย. 24,900. 23,500.- 22,500.- 4,000. 

 
 

    
 

 
 

 

 

 

 

““บาหลีบาหลี......สุดทีรั่กสุดทีรั่ก””  

พร้อมอาหารมื้อพิเศษ หลากหลายเมนู ในบรรยากาศคัดสรรค์แล้วว่าเป็นที่สุดบนเกาะบาหลี 



  

 รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างครบถ้วน อาหารทุกมื้อ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4ดาว ”    
ทุกแหง่หน บนเกาะบาหลี ทีท่ าใหใ้ครตอ่ใครตกหลุมรกั บาหลี เราไดร้บัรวมท ัง้หมด มาใหคุ้ณไดห้ลง

รกักนัเตม็ฉบบั ในโปรแกรม บาหลี...สุดทีร่กั นี ้ กบัการพกัผ่อนบนเกาะสวรรค ์ “บาหลี”  สมัผสัอญัมณี
แหง่มหาสมุทรอินเดียดินแดนทีข่นบธรรมเนียม ประเพณียงัฝ่ังรากลึกไม่เสือ่มคลาย ผสานกบัวฒันธรรม
ตะวนัตก สีสนั และความครึกครืน้ ริมชายหาด อลงัการงามตากบัสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ ทีมี่

ความยิง่ใหญ่แตแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนติก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว Eden Hotel / Best Western Tuban หรือเทียบเท่า** 
 
วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – เดนพาซาร ์ บาหลี –วดัอูลุวาตู  
06.30 น.   คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชอ่งทางเขา้ที่ 2 แถว D เคานเ์ตอรส์าย

การบินไทย เพ่ือเช็คอิน เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ.... อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และ
สมัภาระ จากน้ันใหท่้านอิสระจบัจา่ยสินคา้ภายในรา้น Duty Free กอ่นจะถึงเวลาเคร่ืองออก 

09.30 น.    ออกเดินทางสูเ่ดนพาซาร ์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซยี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ีTG 431  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.55 น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ งูราราย Ngurahrai International Airport เมืองเดนพาซาร ์

เกาะบาหลี ดินแดนอนัสงบ และปราศจากมลภาวะ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศท่ีแสนโรแมน
ติค หาดทรายสวยขาวสะอาด และต านานลีล้บัแห่งวฒันธรรมฮินดู น าท่านเดินทางสู่ จุดชม
วิวท่ีสวยท่ีสดุแห่งหน่ึงขอบาหลี ณ จดุปลายสดุ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ วดัอูลูวาตู ตัง้อยู่บนหนา้ผา
สงูชนั เบือ้งล่างจะเป็นหนา้ผา ท่ีมีทะเลซดัเขา้กบัหนา้ผาเป็นระยะๆ ท่านสามารถชมภาพขอบ
ฟ้าตดักบัน า้ทะเลสีคราม จากน้ันตื่นเตน้และสนุกสนานไปกบัระบ าไฟ หรือเคชกัแดนซ ์  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หาดจิมบารนั บริการท่านดว้ยบาบีคิวซีฟู๊ดเสิรฟ์กบัน ้าจิม้
สไตลบ์าหลี ท่านละ 1 ชดุ 

 
 
 



  

วนัที่สองของการเดินทาง บารอง แดนซ ์ – หมู่บา้นหตักรรม – หมู่บา้นคินตามณี  
                                         วดัน ้าพุศกัดิสิ์ทธิ ์ – วดัถ า้ชา้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ (มือ้ที2่/9)ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เปิดรบัการท่องเท่ียวบาหลี ในวนัใหม่ ดว้ยการน าท่านเขา้ชม การแสดงอนัลื่อชือ่ของบาหลี 
Barong Dance เป็นการแสดงท่ีเม่ือเดินทางมาถึงบาหลีแลว้ ไม่สมควรพลาด นาฏกรรมร า
ศกัดิสิ์ทธิ ์ การร่ายร าดว้ยท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ บรรยายการต่อสูร้ะหว่างความ
ดีและความช ัว่ เป็นการต่อสู่ระหว่างปีศาจช ัว่รา้ยและความดี บารอง สตัวแ์ห่งโบราณนิยาย ซึง่
เป็นตวัแทนของความดี และ รงัคา สตัวป์ระหลาดแห่งโบราณนิยาย เป็นตวัแทนแห่งปีศาจช ัว่
รา้ย จากน้ันน าท่านสูอ่บูดุ ศนูยร์วมศิลปินและงานศิลปะ รวมถึงเป็นแหลง่รวมของท่ีระลึก อาทิ 
งานไมแ้กะสลกั เคร่ืองเงินแกะสลกั ผา้บาติก ฯลฯ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่3/9)ณ ภตัตาคาร บริการ
ท่านดว้ย เป็ดทอด หรือที่ใครๆ ก็รูจ้กัในชื่อ ANGRY 
DUCK เป็ดทอดกรอบอร่อย เสิรฟ์พรอ้มขา้วทานพรอ้มกบั
น ้ า จิ ้มสูตรเด็ดจากทางร้าน เป็นเมนูที่ใครมาก็ต ้อง 
REQUEST… 
จากน้ันน าท่านชมภูเขาไฟกูนุง บารต์ูร ์ ณ หมู่บา้นคินตามณี หมู่บา้นท่ีไดช้ือ่ว่าสวยงาม
ท่ีสดุแห่งหน่ึงในบาหลี  ไดช้ือ่มาจากเมืองโบราณแห่งหน่ึง ตัง้อยู่ ริมปากปล่องภเูขาไฟกนุุง บา
ตรู ์ เป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของบาหลี  ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1, 717 เมตร และเป็น
หน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ ๆ ภูเขาไฟกูนี้ เป็นหุบเขาท่ีงดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม 
บริเวณนีจ้ะมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี  
น าท่านชม วดัน ้าพุศกัดิสิ์ทธิ ์ เทมภคัสิริงค ์ ศาสนสถานท่ีเกา่แก ่ และเป็นท่ีเคารพสกัการะ
ของชาวบาหลีซึง่มีอายุมากกว่าพนัปี ชมบ่อน ้าพุศกัดิสิ์ทธิ ์ เตียตา้ เอ็มพูล ซึง่เป็นน ้าพุจาก
ธรรมชาติท่ีผุดขึน้จากตาน ้าใตดิ้นเป็นเวลามานานนับพนัพนัปี จากน้ันเปลี่ยนบรรยากาศชม
ตน้กาแฟและการสาธิตการคั่วกาแฟแบบพืน้เมืองทดลองชมิกาแฟบาหลีมากมายหลายรสชาติ 
และหากท่านไดอ้ยากลองชิมกาแฟขีช้ะมดก็สามารถซือ้ไดท่ี้น่ีในราคาท่ีถูกกว่าเมืองไทย 
หลงัจากน้ันสู่ ถ า้ชา้ง หรือ ปุรากวักาจาห  ์  ท่ีโดดเด่นดว้ยแผ่นหินแกะสลกัหน้าปาก
ทางเขา้ถ า้ มองดูคลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็ว่าคลา้ยยกัษอ์า้ปากกวา้ง ชาวบาหลีเชือ่ว่าคือปาก
ของปีศาจรา้ย ภายในถ า้ ดา้นหน่ึงจะเป็นรปูป้ันพระพิฆเนศ อีกดา้นเป็นรปูป้ันศิวลึงค ์ 3 แท่ง 
เป็นเคร่ืองแทนเทพ 3 องค ์ พระศิวะ พระนารายณ ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินด ู
ดา้นหนา้ปากถ า้เป็นสระศกัดิสิ์ทธิ ์ มีน ้าไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง 
ชาวบาหลีเชือ่วา่ ถา้ใครอยากมีลกู ลองมาดื่มหรืออาบน า้ท่ีน่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง...   

ค า่ บริการอาหารค า่ (มือ้ที่4/9) ณ ภตัตาคารจีน 



  

วนัที่สามของการเดินทาง เบดูกูล – วดัอูลนัดานู – วิหารกลางสมุทรทานาลอ้ท  
เชา้ บริการอาหารเชา้ (มือ้ที่5/9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่วดัทามนัอายุน หรือวดัเมงวี ชมความงามของวดัสไตลบ์าหลีท่ีมีหลงัคามุงดว้ยหญา้
ซอ้นกนัหลายช ัน้สวยงามแปลกตา จากน้ันสมัผสักบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี บนยอดเขา
ตอนกลางของเกาะ พรอ้มทัง้ชมความงามของทะเลสาบ เบดกูลู ซึง่อยู่ระหวา่งภเูขาไฟท่ีดบัแลว้ 
ระหว่างการเดินทาง ท่านจะไดช้มวิถีชวิีตการท าเกษตรกรรมของชาวบาหลี คือ การท านา
ข ัน้บนัได ซึง่เป็นภาพท่ีงดงามมาก น าท่านเท่ียวชมเมือง เบดูกูล เมืองท่ีมีความสวยงามใน
บรรยากาศของริมฝ่ังทะเลสาบบราตนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีต ัง้อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร น าท่านเขา้เย่ียมชม วดัอูลนัดานู วดัท่ีได ้
ชือ่วา่สวยท่ีสดุในเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบ มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมึน 
บางชว่งถูกคั่นดว้ยปุยเมฆสีขาว วดันี้สรา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้ าพิธีทางศาสนา
พุทธและฮินดู รวมทัง้อุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้า มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซึง่มีหลงัคา
ทรงสูงท่ีเรียกว่าเมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ช ัน้ ความสวยงามของวดันี้ มกัปรากฏอยู่ใน
ภาพถา่ยโฆษณาการท่องเท่ียวของบาหลีเสมอ...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั(มือ้ที่6/9) ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 



  

น าท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาลอ้ท ท่ีงดงามขึน้ชือ่ของเกาะบาหลี ชมความ
สวยงามของวิหารกลางสมุทร และชมไฮไลทพ์ระอาทิตยท่ี์ก าลงัจะลบัขอบฟ้าไดท่ี้น่ี   วิหารทา
นาลอ้ท เป็นวดัท่ีมีความศกัดิสิ์ทธิท่ี์ชาวบาหลีใหค้วามเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทศันแ์ละ
บรรยากาศท่ีสวยงาม บริเวณดา้นนอกวดั จะมีรา้นขายของท่ีระลึก จากน้ันอิสระเดินเล่น
ชายหาดตามอธัยาศยั หรือเดินเลือกชมซือ้ของท่ีระลึกบริเวณตลาดพืน้เมือง  

ค า่ บริการอาหารค ่า (มือ้ที่7/9) อิม่อร่อยกบั “สะเตะ๊” เมนูขึน้ชือ่ของบาหลี ที่จะเสิรฟ์
มาบนเตาย่างรอ้นๆ มีท ัง้หมู หมึก กุง้ ไก่ และเน้ือ พรอ้มกบัขา้วสวยและเคร่ือง
เคียง ซึง่นอกจากรสชาติที่อร่อยถูกปากแลว้รบัรองไดว้่าลีลาการเสิรฟ์สะเตะ๊ของที่น่ี
ตอ้งถูกใจทุกท่านแน่นอน 

 
วนัที่ส่ีของการเดินทาง  สวนพระวิษณุ - เดนพาซาร ์ - กรุงเทพฯ 
เชา้    บริการอาหารเชา้ (มือ้ที่8/9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สวนพระวิษณุ อนุสาวรียข์นาดใหญ่ คร่ึงตวัจ าลองมาจากรูปสกัการะของพระ
วิษณุ  พระผูป้กป้องโลก และยงัมีรปูป้ันนกครฑุ หรือเทพการดูา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของ
ชาวฮินดู ซึง่เป็นพาหนะของพระวิษณุ  อิสระท่านได ้ เดินชมบรรยากาศภาพในสวน พรอ้ม
ทอ้งฟ้าสีคราม น าท่านเดินผ่าน แท่นหินขนาดใหญ่ ท่ีเกิดจากการสรา้งสรรคข์องธรรมชาติ 
วางเรียงราย จนเกิดเป็นทางเดินชมสวนอนังดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านไปชอ็ปป้ิงท่ีหา้ง DFS Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสดุในบาหลี...  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่9/9) ณ ภตัตาคาร บริการอาหารค ่ามือ้

พิเศษ Flying Fish Gourame หรือเมนูปลาบินแสนอร่อย รบัประทานปลา
บินแสนอร่อยกบัเคร่ืองเคียง สลดั และน ้าจิม้ อร่อยสุขภาพดี+ถ่ายรูปสวยๆ
กบัปลาบิน 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานงูราราย  

17.40 น.    น าท่านเดินทางกลับสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่ TG 432 
20.50 น.    ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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



  

อตัราน้ีรวม  
 คา่ตัว๋เครื่องบินสายการบินไทย ไปและกลบัช ัน้ทศันาจร พรอ้มน ้าหนักสมัภาระ 30 กก./ท่าน 

 คา่อาหารและเครื่องดื่ม ตามท่ีทางบริษทัฯจดัไว ้ ทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการจ านวนทัง้หมด รวม9มือ้ 
 คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบิน และคา่ภาษีน ้ามนัของสายการบิน 
 คา่ภาษีสนามบินสนามบินไทย+บาหลี ทกุแห่งท่ีมีการใชส้นามบิน 
 คา่รถปรบัอากาศรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการตลอดรายการ 
 คา่หอ้งพกั3คืนในบาหลี ท่ีโรงแรมท่ีระบ ุ หรือเทียบเทา่คา่อาหารตามท่ีระบไุว ้

  คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวทกุแห่ง ตามท่ีระบใุนรายการ  
 หวัหนา้ทวัรด์แูลคณะ จากประเทศไทยตลอดการเดินทาง (กรณีลกูคา้ไม่ต ่ากวา่15คน) 
 มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น พูดภาษาองักฤษ ดแูลคณะ ตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุติัเหต ุ ตลอดระยะเวลาท่องเท่ียว สงูสดุกรณีสญูเสียชวิีต 1ลา้นบาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 
 
อตัราน้ีไม่รวม       

 คา่อาหารมือ้อืน่ๆ ท่ีท่านสัง่เอง และเครือ่งดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ์  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีดและอื่นๆ และมินิบารภ์ายในหอ้งพกัโรแรม 
 คา่สิ่งของน ้าหนักเกินจากท่ีสายการบินก าหนด (สายการบินก าหนดน ้าหนักใหท้า่นละ 20 กก.)  
 คา่ทิป ไกดแ์ละคนขบัของประเทศอนิโดนีเซยี 16 USD./หรือ 2000000 IDR ตอ่ท่านตลอดการเดินทาง 
 คา่ทิปมคัคุเทศกแ์ละเจา้หน้าที่ของประเทศไทยตามแตค่วามสมคัรใจของลูกคา้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม7% (ถา้มี) คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (ถ้ามี)  

 

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจากประเทศไทยไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมวีซา่จากประเทศอินโดนีเซยี 
เตรียมเพียง หนงัสือเดินทาง เท่าน้ัน( ที่มีอายุใชง้านอีกไม่ต า่กวา่ 6 เดือน) X ไม่ใชรู้ปถา่ย X 

เงื่อนไขการจองและการส ารองที่นั่ง 

 จองและช าระ มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วนั นับแตว่นัจอง โดยท่านจะไดร้บัเอกสารการแจง้ให ้
ช าระเงิน จากบริษทัท่ีท่านท าการจอง พรอ้มสง่ส าเนาหนังสือเดินทางท่ีชดัเจน เพ่ือยืนยนัการเดินทางและรกัษา
สิทธิต์ ัว๋โดยสาร หากเกินก าหนดภายใน2 วนั บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 

 กรณีท่ีท่านไม่สง่ส าเนาหนังสือเดินทาง อาจเกิดความผิดพลาดในสว่นของการสะกดชือ่กบัตัว๋เครื่องบินซึง่สว่นนี้
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่เปลี่ยนชือ่ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

 ช าระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ (ไม่นับรวม เสาร-์อาทิตย ์ และ
วนัหยดุราชการ) มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธก์ารจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมดัจ า) 

 กรณีท่ี มีการยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลงัจากการจองและช าระเงิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมด 

 คณะผูเ้ดินทาง 10 ท่านออกเดินทางได ้ แตไ่ม่มีหวัหนา้ทวัร ์ แตจ่ะมีไกดท์อ้งถิ่นรบัท่ีสนามบินปลายทาง และมี 
เจา้หนา้ท่ีสง่กรุป๊ทวัรต์ามปรกติ / และ 15 ท่านขึน้ไป มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะ และ บริษทัฯขอสงวน
สิทธใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของบริษทัฯเป็นส าคญัโดย
ถือเป็นการยกเลิกโดยอติัโนมติั 

 
 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 



  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิง่ของ
หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด 
ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ ไม่วา่จ านวนทัง้หมด หรือ 
บางสว่น 

- บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีอาจเพ่ิมขึน้ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ เกิดการลา่ชา้
ของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน ,อบุติัเหตรุา้ยแรงตาม
ธรรมชาติตา่งๆ , การนัดหยดุงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิง่ของสญูหาย
ตามสถานท่ีตา่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนัเกิดขึน้เหนือการควบคมุของบริษทั 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทวัร,์ ก าหนดวนัเดินทาง,สายการบิน,และราคาทวัร ์
ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นท่ีเกิดขึน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้–ออกเมือง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นส าคญั  

- การยกเลิกการเดินทาง หรือเดินทางไม่ได ้ ไม่วา่จะมาจาก การลืมเอกสารเดินทาง หรือ ขาดในสว่นใดสว่น
หน่ึงของเอกสารเดินทาง อนัเกี่ยวเน่ืองท่ีลกูคา้ตอ้งจดัเตรียมเองไป ก็แลว้แต ่ จะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย 
ใดใดไดท้ัง้สิน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร ์- Reservation Form 



  

กรุณาระบุวันที่ที่ตอ้งการเดินทาง  โปรแกรม บาหลีสุดที่รัก 4วัน3คืน  TG 

เดินทางวันที ่  ราคา/คน 
 

 

จ านวนผู้เดินทาง   ผู้ใหญ ่  เด็กอายุ 2-11  ปี   เด็กทารก 0-2 ปี  

(ส าหรับเดก็อายุต่ ากว่า 11 ขวบ กรุณาระบุ วันเดือนปีเกิดด้วยทุกครั้ง) 

กรุณากรอกชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลบั    ชื่อบุคคลทีส่ามารถติดตอ่ไดส้ะดวก 

ที่อยู่ปัจจุบัน 1 แห่ง (เพื่อระบุในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุซึ่ง ถูกบังคับให้แสดงถิ่นฐานปัจจุบันตามที่กฎหมายระบุ ) 

........................................................................................................................................................................................................ 

ข้อระบุเกี่ยวกับอาหาร  ......................................................................................โรคประจ าตัว ............................................................ 

หมายเลขติดต่อที่ จ าเป็น ในการนัดหมาย การเดินทาง 

Telephone: 

โทรศพัท:์ 
          

Fax: 

แฟกซ:์ 
         

 

Mobile: 

มือถอื: 
08         

Email: 

อีเมล:์ 
 

หมายเหต:ุ กรณุาช าระมดัจ าตามวันที่ ที่ก าหนดในเอกสารเก็บเงนิ พรอ้มส่ง สลิปการโอนเงนิมาทีบ่ริษทัฯ จะถอืว่าเป็น

การรกัษาสทิธ์ในการจองทีส่มบรณู ์

รายชื่อคนเดินทาง / Passengers Name :      (กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง) 

ท่านต้องส่งส าเนาของหนังสือเดินทางแนบมาด้วยทุกครั้ง 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง 

1     

2     

3     

4     

5     


