
	  

 

 

(ตกหลมุรักเข้าแล้ว...บาหล ี4วนั3คืน)  
อตัราคา่บรกิาร: 2559 

วนัทีเ่ดนิทาง พกัคูท่่านละ 

เดก็อายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 

เสรมิเตยีง ไม่เสรมิเตยีง 

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

24-27 ม.ิ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. 

7-10 ต.ค. 24,900. 23,500.- 22,500.- 4,000. 

21-24 ต.ค. 26,900.- 25,500.- 24,500.- 4,000. 

11-14 พ.ย. 24,900. 23,500.- 22,500.- 4,000. 

18-21 พ.ย. 24,900. 23,500.- 22,500.- 4,000. 

2-5 ธ.ค. 26,900.- 25,500.- 24,500.- 4,000. 

16-19 ธ.ค. 24,900.- 24,500.- 23,500.- 4,000. 

30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 28,900.- 27,500.- 26,500.- 5,000. 
 

**พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว Fontana / Sun Island Legian หรอืเทยีบเท่า** 

 

 

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



	  

 

 

 

 

 

 

 

 รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างครบถ้วน อาหารทุกม้ือ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4ดาว ”    
ทุกแหง่หน บนเกาะบาหล ีทีท่ําใหใ้ครตอ่ใครตกหลุมรกั บาหล ีเราไดร้บัรวมท ัง้หมด มาใหคุ้ณไดห้ลงรกั
กนัเตม็ฉบบั ในโปรแกรม บาหล.ี..สุดทีร่กั นี ้กบัการพกัผ่อนบนเกาะสวรรค ์“บาหล”ี  สมัผสัอญัมณีแหง่
มหาสมุทรอนิเดยีดนิแดนทีข่นบธรรมเนียม ประเพณียงัฝ่ังรากลกึไม่เสือ่มคลาย ผสานกบัวฒันธรรม
ตะวนัตก สสีนั และความครกึครืน้ รมิชายหาด อลงัการงามตากบัสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ทีม่ี

ความยิง่ใหญ่แตแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว Fontana / Sun Island Legian หรอืเทยีบเท่า** 

 
วนัแรกของการเดนิทาง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– เดนพาซาร ์บาหล ี–วดัอูลุวาตู  
06.30 น.   คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชอ่งทางเขา้ที ่2 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิไทย เพื่อเช็คอิน เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ.... อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 
จากน้ันใหท่้านอสิระจบัจา่ยสนิคา้ภายในรา้น Duty Free กอ่นจะถงึเวลาเคร ือ่งออก 

09.30 น.    ออกเดนิทางสูเ่ดนพาซาร ์เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิทีT่G 431  

พร้อมอาหารมื้อพเิศษ หลากหลายเมนู ในบรรยากาศคดัสรรค์แล้วว่าเป็นทีสุ่ดบนเกาะบาหล ี



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.55 น.    ถงึท่าอากาศยานนานาชาต ิงูราราย Ngurahrai International Airport เมอืงเดนพาซาร ์

เกาะบาหล ีดนิแดนอนัสงบ และปราศจากมลภาวะ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศทีแ่สนโรแมน
ตคิ หาดทรายสวยขาวสะอาด และตํานานลีล้บัแห่งวฒันธรรมฮนิด ูนําท่านเดนิทางสู่ จดุชมววิที่
สวยทีส่ดุแห่งหน่ึงขอบาหล ีณ จดุปลายสุด ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ วดัอูลูวาตู ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชนั 
เบือ้งลา่งจะเป็นหนา้ผา ทีม่ทีะเลซดัเขา้กบัหนา้ผาเป็นระยะๆ ท่านสามารถชมภาพขอบฟ้าตดักบั
นํา้ทะเลสคีราม จากน้ันตืน่เตน้และสนุกสนานไปกบัระบําไฟ หรอืเคชกัแดนซ ์ 

คํา่ บรกิารอาหารคํ่า ณ หาดจมิบารนั บรกิารท่านดว้ยบาบคีวิซฟู๊ีดเสริฟ์กบัน้ําจิม้สไตล ์
บาหล ีท่านละ 1 ชดุ 

 
วนัทีส่องของการเดนิทาง บารอง แดนซ ์– หมู่บา้นหตักรรม – หมู่บา้นคนิตามณี  
                                         วดัน้ําพุศกัดิส์ทิธิ ์– วดัถํา้ชา้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที2่/9)ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เปิดรบัการท่องเที่ยวบาหลี ในวนัใหม่ ดว้ยการนําท่านเขา้ชม การแสดงอนัลือ่ช ือ่ของบาหล ี
Barong Dance เป็นการแสดงทีเ่มือ่เดนิทางมาถงึบาหลแีลว้ ไม่สมควรพลาด นาฏกรรมราํ
ศกัดิส์ทิธิ ์การรา่ยราํดว้ยท่าทอี่อนชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ บรรยายการตอ่สูร้ะหว่างความดี
และความช ัว่ เป็นการต่อสู่ระหว่างปีศาจช ัว่รา้ยและความด ีบารอง สตัวแ์ห่งโบราณนิยาย ซึง่เป็น
ตวัแทนของความด ีและ รงัคา สตัวป์ระหลาดแห่งโบราณนิยาย เป็นตวัแทนแห่งปีศาจช ัว่รา้ย 
จากน้ันนําท่านสูอ่บูดุ ศนูยร์วมศลิปินและงานศลิปะ รวมถงึเป็นแหล่งรวมของทีร่ะลกึ อาท ิงานไม ้
แกะสลกั เคร ือ่งเงนิแกะสลกั ผา้บาตกิ ฯลฯ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที่3/9)ณ ภตัตาคาร บรกิาร
ท่านด้วย  เป็ดทอด  หรือที่ใครๆ  ก็รู จ้กัในชื่อ  ANGRY 
DUCK เป็ดทอดกรอบอรอ่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วทานพรอ้มกบั
น้ําจิ ้มสูตรเด็ดจากทางรา้น  เ ป็นเมนูที่ใครมาก็ต ้อง 
REQUEST… 



	  

จากน้ันนําท่านชมภเูขาไฟกนุูง บารต์รู ์ณ หมู่บา้นคนิตามณี หมู่บา้นทีไ่ดช้ ือ่ว่าสวยงามทีส่ดุ
แห่งหน่ึงในบาหล ี ไดช้ ือ่มาจากเมอืงโบราณแห่งหน่ึง ตัง้อยู่รมิปากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง บาตรู ์เป็น
จุดชมววิทีส่วยงามแห่งหน่ึงของบาหล ี ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 1, 717 เมตร และเป็นหน่ึงใน
อาณาจกัรยุคตน้ ๆ ภเูขาไฟกนีู ้เป็นหบุเขาทีง่ดงาม มหีมอกปกคลมุอย่างสวยงาม บรเิวณนีจ้ะมี
อากาศเย็นตลอดทัง้ปี  
นําท่านชม วดัน้ําพุศกัดิส์ทิธิ ์เทมภคัสิรงิค ์ศาสนสถานทีเ่ก่าแก่ และเป็นทีเ่คารพสกัการะ
ของชาวบาหลีซ ึง่มีอายุมากกว่าพนัปี ชมบ่อนํ้าพุศกัดิส์ิทธิ ์เตียตา้ เอ็มพูล ซึง่เป็นนํ้าพุจาก
ธรรมชาตทิีผุ่ดขึน้จากตานํา้ใตด้นิเป็นเวลามานานนับพนัพนัปี จากน้ันเปลีย่นบรรยากาศชมตน้
กาแฟและการสาธติการคัว่กาแฟแบบพืน้เมอืงทดลองชมิกาแฟบาหลมีากมายหลายรสชาต ิและ
หากท่านไดอ้ยากลองชมิกาแฟขีช้ะมดก็สามารถซือ้ไดท้ีน่ี่ในราคาทีถ่กูกวา่เมอืงไทย หลงัจากน้ัน
สู่ ถํา้ชา้ง หรอื ปุรากวักาจาห ์ ทีโ่ดดเด่นดว้ยแผ่นหินแกะสลกัหนา้ปากทางเขา้ถํา้ มองดู
คลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็วา่คลา้ยยกัษอ์า้ปากกวา้ง ชาวบาหลเีช ือ่ว่าคอืปากของปีศาจรา้ย ภายใน
ถํา้ ดา้นหน่ึงจะเป็นรูปป้ันพระพฆิเนศ อกีดา้นเป็นรูปป้ันศวิลงึค ์ 3 แท่ง เป็นเคร ือ่งแทนเทพ 3 
องค ์พระศวิะ พระนารายณ ์พระวษิณุ ตามความเชือ่ของฮนิด ูดา้นหนา้ปากถํา้เป็นสระศกัดิส์ทิธิ ์
มนํีา้ไหลพุ่งจากปากปลอ่ง แกะสลกัเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีช ือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลอง
มาดืม่หรอือาบนํา้ทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง...   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (มือ้ที4่/9) ณ ภตัตาคารจนี 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง เบดูกูล – วดัอูลนัดานู – วหิารกลางสมุทรทานาลอ้ท  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที5่/9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่วดัทามนัอายุน หรอืวดัเมงว ีชมความงามของวดัสไตลบ์าหลทีีม่หีลงัคามุงดว้ยหญา้
ซอ้นกนัหลายช ัน้สวยงามแปลกตา จากน้ันสมัผสักบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี บนยอดเขา
ตอนกลางของเกาะ พรอ้มทัง้ชมความงามของทะเลสาบ เบดกููล ซึง่อยู่ระหว่างภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 
ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะไดช้มวถิชีวีติการทําเกษตรกรรมของชาวบาหล ีคอื การทํานา
ขัน้บนัได ซึง่เป็นภาพทีง่ดงามมาก นําท่านเทีย่วชมเมือง เบดูกูล เมืองทีม่ีความสวยงามใน
บรรยากาศของรมิฝ่ังทะเลสาบบราตนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีต่ ัง้อยู่สูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร นําท่านเขา้เยีย่มชม วดัอูลนัดานู วดัทีไ่ด ้
ช ือ่ว่าสวยทีสุ่ดในเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณกลางนํ้ารมิทะเลสาบ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมนึ 



	  

บางชว่งถูกคั่นดว้ยปุยเมฆสขีาว วดันีส้รา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 เพือ่ใชทํ้าพธิทีางศาสนา
พุทธและฮนิดู รวมทัง้อุทศิแด่เทว ีดานู เทพแห่งสายนํ้า มลีกัษณะเด่นตรงศาลาซึง่มหีลงัคาทรง
สงูทีเ่รยีกวา่เมร ุมุงดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 11 ช ัน้ ความสวยงามของวดันี ้มกัปรากฏอยู่ในภาพถ่าย
โฆษณาการท่องเทีย่วของบาหลเีสมอ...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที6่/9) ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

นําท่านเดินทางสู่ วหิารกลางสมุทร ทานาลอ้ท ทีง่ดงามขึน้ช ือ่ของเกาะบาหลี ชมความ
สวยงามของวหิารกลางสมุทร และชมไฮไลทพ์ระอาทติยท์ีก่าํลงัจะลบัขอบฟ้าไดท้ีน่ี่   วหิารทานา
ลอ้ท เป็นวัดที่มีความศกัดิส์ิทธิท์ี่ชาวบาหลีใหค้วามเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศนแ์ละ
บรรยากาศที่สวยงาม บรเิวณดา้นนอกวดั จะมีรา้นขายของที่ระลึก จากน้ันอิสระเดินเล่น
ชายหาดตามอธัยาศยั หรอืเดนิเลอืกชมซือ้ของทีร่ะลกึบรเิวณตลาดพืน้เมอืง  

คํา่ บรกิารอาหารคํ่า (มือ้ที7่/9) อิม่อรอ่ยกบั “สะเตะ๊” เมนูขึน้ชือ่ของบาหล ีทีจ่ะเสริฟ์
มาบนเตาย่างรอ้นๆ มที ัง้หมู หมกึ กุง้ ไก่ และเนื้อ พรอ้มกบัขา้วสวยและเคร ือ่งเคยีง 
ซึง่นอกจากรสชาตทิีอ่รอ่ยถูกปากแลว้รบัรองไดว้่าลลีาการเสริฟ์สะเตะ๊ของทีน่ี่ตอ้ง
ถูกใจทุกท่านแน่นอน 

 
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง  สวนพระวษิณุ - เดนพาซาร ์- กรุงเทพฯ 
เชา้     บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที8่/9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญ่ ครึง่ตวัจาํลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ  
พระผูป้กป้องโลก และยงัมรีูปป้ันนกครุฑ หรอืเทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ู
ซึง่เป็นพาหนะของพระวษิณุ  อสิระท่านได ้เดนิชมบรรยากาศภาพในสวน พรอ้มทอ้งฟ้าสคีราม 
นําท่านเดนิผ่าน แท่นหนิขนาดใหญ่ ทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคข์องธรรมชาต ิวางเรยีงราย จน
เกดิเป็นทางเดนิชมสวนอนังดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

นําท่านไปชอ็ปป้ิงทีห่า้ง DFS Duty Free ทีใ่หญ่ทีส่ดุในบาหล.ี..  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที9่/9) ณ ภตัตาคาร บรกิารอาหารคํ่ามือ้

พเิศษ Flying Fish Gourame หรอืเมนูปลาบนิแสนอรอ่ย รบัประทานปลา
บนิแสนอรอ่ยกบัเคร ือ่งเคยีง สลดั และนํ้าจิม้ อรอ่ยสุขภาพด+ีถ่ายรูปสวยๆ
กบัปลาบนิ 
หลงัอาหารกลางวนั นําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานงูราราย  

17.40 น.    นําท่านเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ
ที ่TG 432 
20.50 น.    ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัรานีร้วม  
 คา่ตัว๋เคร ือ่งบนิสายการบนิไทย ไปและกลบัช ัน้ทศันาจร พรอ้มนํ้าหนักสมัภาระ 30 กก./ท่าน 

 คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ ตามทีท่างบรษิทัฯจดัไว ้ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการจาํนวนทัง้หมด รวม9มือ้ 
 คา่ประกนัวนิาศภยัเคร ือ่งบนิ และคา่ภาษนํีา้มนัของสายการบนิ 
 คา่ภาษสีนามบนิสนามบนิไทย+บาหล ีทกุแห่งทีม่กีารใชส้นามบนิ 
 คา่รถปรบัอากาศรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการตลอดรายการ 
 คา่หอ้งพกั3คนืในบาหล ีทีโ่รงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่าคา่อาหารตามทีร่ะบไุว ้
  คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วทกุแห่ง ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 หวัหนา้ทวัรด์แูลคณะ จากประเทศไทยตลอดการเดนิทาง (กรณีลกูคา้ไม่ตํ่ากวา่15คน) 
 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ พูดภาษาองักฤษ ดแูลคณะ ตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุตลอดระยะเวลาท่องเทีย่ว สงูสดุกรณีสญูเสยีชวีติ 1ลา้นบาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
 
อตัรานีไ้ม่รวม       

 คา่อาหารมือ้อืน่ๆ ทีท่่านสัง่เอง และเคร ือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีและอืน่ๆ และมนิิบารภ์ายในหอ้งพกัโรแรม 
 คา่สิง่ของนํ้าหนักเกนิจากทีส่ายการบนิกาํหนด (สายการบนิกาํหนดนํ้าหนักใหท้่านละ 20 กก.)  
 คา่ทปิ ไกดแ์ละคนขบัของประเทศอนิโดนีเซยี 16 USD./หรอื 2000000 IDR ตอ่ท่านตลอดการเดนิทาง 
 คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละเจา้หน้าทีข่องประเทศไทยตามแตค่วามสมคัรใจของลูกคา้ 
 คา่ภาษมูีลคา่เพิม่7% (ถา้ม)ี คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้มี)  

 

เน่ืองจากนักท่องเทีย่วจากประเทศไทยไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมวซีา่จากประเทศอนิโดนีเซยี 
เตรยีมเพยีง หนงัสอืเดนิทาง เท่าน้ัน( ทีม่อีายุใชง้านอกีไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน) X ไม่ใชรู้ปถา่ย X 

เง่ือนไขการจองและการสาํรองทีน่ั่ง 

 จองและชาํระ มดัจาํท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วนั นับแตว่นัจอง โดยท่านจะไดร้บัเอกสารการแจง้ให ้
ชาํระเงนิ จากบรษิทัทีท่่านทําการจอง พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทางทีช่ดัเจน เพือ่ยนืยนัการเดนิทางและรกัษา
สทิธิต์ ัว๋โดยสาร หากเกนิกาํหนดภายใน2 วนั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตั ิ

 กรณีทีท่่านไม่สง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง อาจเกดิความผดิพลาดในสว่นของการสะกดชือ่กบัตัว๋เคร ือ่งบนิซึง่สว่นนี้
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่เปลีย่นชือ่ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 



	  

 ชาํระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัทําการ (ไม่นับรวม เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ) 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธก์ารจองทุกกรณี (ไม่คนืเงินมดัจาํ) 

 กรณีที ่มกีารยกเลกิการเดนิทางทกุกรณีหลงัจากการจองและชาํระเงนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมด 

 คณะผูเ้ดนิทาง 10 ท่านออกเดนิทางได ้แตไ่ม่มหีวัหนา้ทวัร ์แตจ่ะมไีกดท์อ้งถิน่รบัทีส่นามบนิปลายทาง และม ี
เจา้หนา้ทีส่ง่กรุป๊ทวัรต์ามปรกต ิ/ และ 15 ท่านขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางพรอ้มคณะ และ บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ์
ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพนิิจของบรษิทัฯเป็นสาํคญัโดยถอื
เป็นการยกเลกิโดยอตัโินมตั ิ

 
 

เง่ือนไขการเดนิทาง 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของ
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทัง้หมด หรอื 
บางสว่น 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั อาท ิเกดิการลา่ชา้
ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ  และยกเลกิเทีย่วบนิจากสายการบนิ ,อบุตัเิหตรุา้ยแรงตาม
ธรรมชาตติา่งๆ , การนัดหยดุงาน , ปัญหาทางการเมอืง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนัเกดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษิทั 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์ กาํหนดวนัเดนิทาง,สายการบนิ,และราคาทวัร ์
ตามความเหมาะสม และความจาํเป็นทีเ่กดิขึน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจ้ดัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้–ออกเมอืง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ดลุพนิิจของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ออกเมอืงเป็นสาํคญั  

- การยกเลกิการเดนิทาง หรอืเดนิทางไม่ได ้ไม่วา่จะมาจาก การลมืเอกสารเดนิทาง หรอื ขาดในสว่นใดสว่นหน่ึง
ของเอกสารเดนิทาง อนัเกีย่วเน่ืองทีล่กูคา้ตอ้งจดัเตรยีมเองไป ก็แลว้แต ่จะไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ใดใด
ไดท้ัง้สิน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

แบบฟอรม์การจองทวัร ์- Reservation Form 

กรณุาระบวุนัทีท่ ีต่อ้งการเดนิทาง  โปรแกรม บาหลสีดุทีรั่ก 4วนั3คนื  TG 

เดนิทางวนัที ่  ราคา/คน 
 

 

จาํนวนผูเ้ดนิทาง   ผูใ้หญ ่  เด็กอาย ุ2-11  ปี   เด็กทารก 0-2 ปี  

(สําหรบัเด็กอายตุํา่กวา่ 11 ขวบ กรณุาระบ ุวนัเดอืนปีเกดิดว้ยทกุคร ัง้) 

กรณุากรอกชือ่ และ เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่กลบั    ชือ่บคุคลทีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 
ที่อยู่ปัจจุบัน 1 แห่ง (เพ่ือระบุในกรมธรรม์ประกันอุบัตเิหตุซึ่ง ถูกบังคับให้แสดงถิ่นฐานปัจจุบันตามที่กฎหมายระบุ ) 

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

ข้อระบเุก่ียวกบัอาหาร  ......................................................................................โรคประจําตวั ............................................................ 

หมายเลขตดิต่อที่ จาํเป็น ในการนัดหมาย การเดนิทาง 

Telephone: 

โทรศพัท:์ 
          

Fax: 

แฟกซ:์ 
         

 

Mobile: 

มอืถอื: 
08         

Email:

อเีมล:์
 

หมายเหต:ุ กรณุาชําระมดัจาํตามวนัที ่ทีก่าํหนดในเอกสารเก็บเงนิ พรอ้มสง่ สลปิการโอนเงนิมาทีบ่รษิทัฯ จะถอืวา่เป็น
การรกัษาสทิธใ์นการจองทีส่มบรณู ์

รายชือ่คนเดนิทาง / Passengers Name :      (กรณุากรอกชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสอืเดนิทาง) 

ทา่นตอ้งสง่สําเนาของหนงัสอืเดนิทางแนบมาดว้ยทกุคร ัง้ 

ลําดบั คํานําหนา้ ชือ่ นามสกลุ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

1     
2     
3     
4     
5     


