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เทีย่วตามรวีวิเป๊ะๆ....... 
“โลช้งิชา้ BALI SWING ถา่ยรปูรงันกสดุชคิ   / หาดทรายสดี า / NUSA PENIDA 

เกาะไดโนเสาร ์/ วดัเลมปยูงั ถา่ยรปูววิสะทอ้นกระจก / วดัเบซากซี ์วดัทีใ่หญ่

ทีส่ดุในบาหล ี/วหิารทานาลอท /วดัอลูวูาต ู/ สวนวษิณุการดูา้ 

 

 ไฮไลท ์น าคณะสกัการะวดัเบซากยี ์วดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงประจ าเกาะบาหล ี

 ทานอาหารทะเล รมิหาดจมิบาลนั ชมววิทะเลบาหลสีวยๆ   
 ชมความงาม หาดทรายสดี า Saba Beach  
 ชมเกาะไดโนเสาร ์NUSA PENIDA  จดุมุง่หมายของนกัรวีวิท ัว่โลก  

 วดัเลมปยูงั ประตหูนิขนาดใหญท่ีร่าวกบัประตตูา่งมติขิา้มกาลเวลาทีม่ฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ 

 ชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีต่ ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี  

 ชมวดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์TEMPAKSIRING TEMPLE 

 ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน ัง่ชงิชา้ บาหล ีสวงิค ์
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารนั (D)  
09.30 น. คณะมาพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู7 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวย

ความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

12.55 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิท ี 

SL258 

18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลงัผ่านการตรวจคน

เขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ  

 

 ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร SEAFOOD แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พรอ้มชม

บรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์บัขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตามชายฝ่ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / 

Grand Ixora Kuta Centre  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

วนัทีส่อง

     

บาหล ี- เกาะนซูาเปอนดีา - หาดเกอลงิกงิ - หาดแองเจลิส ์บลิลาบง - หาดโบรเคน บชี - 

Crystal Bay - หาดทรายสดี า  (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

   จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางไป ทา่เรอืซานูร ์(รวมคา่เรอืไปกลับแลว้)  

 น าทา่นขึน้เรอื เดนิทางสู ่เกาะนซูาเปอนดีา เป็นเกาะทีอ่ยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะ
บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี มเีกาะขนาดเล็กอยูใ่กล ้ๆ คอื นูซาเลมิโบงันและนูซาเจอนงัีน แยก

จากเกาะบาหลดีว้ยชอ่งแคบบาดงุ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หาดเกอลงิกงิ (Kelingking)  /หาดแองเจลิส ์บลิลาบง (Angels 

Billabong)  / หาดโบรเคน บชี (Broken Beach) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่Crystal Bay เป็นจดุด าน ้าทีฮ่ติทีส่ดุของบาหลใีนการดสูตัวใ์หญอ่ยา่งโมลา

โมลา่และแมนตา้ เพราะน ้าทีน่ีเ่ย็น และเป็นทะเลเปิด คลืน่คอ่นขา้งใหญ ่

เดนิทางดว้ยเรอืเร็วกลบัสู ่ทา่เรอืซานูร ์

น าทา่นเดนิทางสู ่หาดทรายสดี า Saba Beach หรอื หาดทรายสดี า Purnama Beach เป็น

ชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีหาดทรายเป็นสดี า แปลกตา 
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ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 

ทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / 

Grand Ixora Kuta Centre  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

วนัทีส่าม  วดัเลมปยูงั  - วดัเบซาก ี – หมูบ่า้นคนิตามาน ี– ภเูขาไฟบารต์รู ์ - บาหล ีสวงิค ์    

                   - วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์ (B/L/D)  

04.30 น.   รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วดัเลมปูยงั (Lempuyang Temple) ซึง่เป็นวดัทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของ

เกาะบาหลแีละมคีวามส าคัญมากในวัฒนธรรมบาหลนัีน้ มวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงามของพืน้ทีร่มิเกาะทางฝ่ัง

ตะวนัออกของบาหล ี 

 น าคณะเขา้ชม วัดเบซาก ีเป็นวดัทีร่วบรวมความเป็นทีส่ดุของ บาหล ีไวห้ลายประการ นอกจากจะเป็น
วดัทีใ่หญ่ทีส่ดุ สวยงามทีส่ดุ มคีวามส าคัญมากทีส่ดุ ยังเป็นวัดทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานทีส่ดุ วดัแหง่นีถ้อื

เป็นมารดา ของมวลวหิาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่ทีส่ดุบน เกาะบาหล ีและยังถอืวา่เป็นวดัทีศ่กั

สทิธิเ์หนอืวดัทัง้ปวง วดัเบซาก ีเริม่สรา้งใน ศตวรรษที8่ และไดข้ยายจนมขีนาดเทา่ปัจจุบนั  คนบาหลยีก

ใหเ้ป็นวดัหลวงหรอื Mother of Temple   วดัแหง่นีเ้ป็นวดัทีม่ขีนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดั

เล็กๆอกี23แหง่ อยูภ่ายใน ซึง่ก็มคีวามส าคญั ตา่งๆกนัไป โดยมกีารจัดวางใหเ้รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆกวา่7

ขัน้  เรยีงรายไปตามไหลเ่ขา และยังมแีทน่บชูาบรรพบรุุษของชาวบาหล ีตัง้เรยีงรายอกีหลายรอ้ยแทน่  มี

ฉากหลงัทีส่วยงามเป็น ภเูขาไฟคนุูงอากงุ ซึง่เป็นภเูขาไฟลกูทีใ่หญท่ีส่ดุในบาหล ีและมปีระวตัศิาสตรท์ี่

ยาวนานมาตัง้แตก่อ่นประวตัศิาสตรเ์ลยทเีดยีว 

 **** หากมกีารแจง้เตอืนภัยภเูขาไฟ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับไปชมวดับาตรูแ์ทน **** 

แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้ปี 

สถานทีส่ถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ทีย่ังคงรอวนัปะทอุยู่ตลอดเวลา 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร ลอยฟ้า 

ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 

 ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน ้าจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะ

ถา่ยรูปกับทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์

 

 เดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) ท ากจิกรรมอนั

สนุกสนาน ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งน่ัง

ชงิชา้โดยมฉีากหลงัธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนัน้มีจุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย เชน่ 

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

 

 

 

 

 

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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 หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศกัดิ์

สทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA 

EMPUL  ทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่บชูาเทพที่

ศกัดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนยีบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมา

ดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  

 

จากน ัน้น าชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืง

ในตลาด และราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืง   กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น Celux ชมการ

ท าเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

ค ่า        บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

ทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / 

Grand Ixora Kuta Centre  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ ี ่ วหิารทานาลอ้ต -วหิารอลูวูาต ู  - สวนวษิณุ -  ยา่น KUTA - สนามบนิกรงุเทพ (BL)  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

พาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กนัวา่มงีเูทพเจา้ลาย
ศักดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงาม

ยิง่นักยามพระอาทติยต์กดนิ ชมวหิารและหนา้ผา

มหัศจรรยแ์ละจดุชมววิทีง่ดงาม  

ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งในศตวรรษที ่16 โดย

นักบญุดายงัระวาดทีีบ่ าเพ็ญศลีภาวนาและ

ศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บถอืของชาวบาหล ีชมวดับน

โขดหนิรมิมหาสมทุรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่า่ยท า

ละครดัง ดอกแกว้การะบหุนงิ และภาพยนตรเ์รือ่ง

ตา่งๆ 

 ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอื

มหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทศันท์ีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน 

ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร (กรณุาระวังแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหวัลงิ

โดยเด็ดขาด)  

 น าทา่นชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวฒันธรรม

บาหลทีีม่รีปูปัน้ของพระวษิณุและนก Garuda (ครฑุ) อกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคญั โปรเจค

ใหญข่องทางอนิโดนเีซยี ใชเ้ป็นสถานทีีจั่ดงาน พักผอ่นสถานทีแ่หง่นีส้รา้งตามความเชือ่

ของศาสนาฮนิด ู ทีช่าวบาลกีวา่รอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากทีส่ดุและเป็นศาสนาทีม่ี

อทิธพิลโดยตรงตอ่ศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหล ี สวนนีส้รา้งขึน้เพือ่อทุศิถวายแดพ่ระวษิณุ
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หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ พระนารายณ์กบัครฑุ มรีปูปัน้ประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครฑุอนั

งดงามและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หลอ่จาก

ทองแดงกบัทองเหลอืง หนัก4,000 ตัน สว่นรปูปัน้ครฑุอยูด่า้นหลังรปูปัน้พระวษิณุมคีวาม

สงู18 ม สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรปูปัน้แขนของพระวษิณุ ขา้งหนึง่ช1ูนิว้ อกีขา้งช2ูนิว้ ซึง่

สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เทา่นัน้ ซึง่จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาดใหญม่าก 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

*** คณะเดนิทางช็อปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึ ยา่น KUTA / รา้น KRISNA (หากมเีวลาเหลอื)*** 

 

......... น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิงรูาลัย เพือ่ท าการเชค็อนิ 

19.20 น.  น าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL259 

23.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

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

 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น

ราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

JAN-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

2-5 JAN 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

FEB-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

6-9 FEB 2020 

14,999.- 

13,999.- 
7,000.- 3,900.- 

20-23 FEB 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 
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MAR-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

11-14 MAR  2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

18-21 MAR 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

25-28 MAR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

APR-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

2-5 APR 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

9-12 APR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

10-13 APR 2020 

วนัหยดุสงกรานต ์
15,999.- 7,000.- 3,900.- 

11-14 APR 2020 

วนัหยดุสงกรานต ์
15,999.- 7,000.- 3,900.- 

12-15 APR 2020 

วนัหยดุสงกรานต ์
15,999.- 7,000.- 3,900.- 

22-25 APR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

MAY-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

7-10 MAY 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

JUN-20 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL258 

1255-1830 

///// 

SL259 

1920-2310 

11-14 JUN 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 
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เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 6,500 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  
พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

จองแลว้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าหรอืเต็มจ านวน 
เพราะกรุป้นีม้กีารซือ้ต ัว๋ภายใน 

 

***ขอความกรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์และช าระมดัจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋
โปรโมช ัน่ สายการบนิจะเขม้งวดเรือ่งก าหนดการออกต ัว๋เร็วกวา่ปกต*ิ** 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ
ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ ธรรมเนยีมประมาณ 1500 บาท (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึ
พอใจ)  เก็บทีส่นามบนิดอนเมอืง ณ วนัเดนิทาง 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 
1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง

ใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 
3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 
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4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 
5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 

หมายเหต ุ

 เร ือ่งหอ้งพกัชว่งเทศกาล หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตาม
ขัน้ตอน ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนิดหอ้งพักของลูกคา้ ณ วันเขา้พัก แต่ทางบรษัิทยนืยันว่าจะ
เพยีงพอตอ่จ านวนลกูคา้ เชน่ 
Request ส าหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยับเตยีงใหช้ดิกัน 
Request ส าหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตามเงือ่นไข
ของโรงแรมทีจ่อง 
 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่น

การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า
หรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 
 

 


