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BALI- PRIME BALI 3D2N BY SL 

เกาะบาหล-ีวดัเบซากยี-์บาหล ีสวงิค ์

วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ-์เทอืกเขาคนิตามณี 3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
อาหารครบ 6 มือ้  ไมม่อีสิระ  

 ไฮไลท ์น าคณะสกัการะวดัเบซากยี ์วดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงประจ าเกาะบาหล ี

 ทานอาหารทะเล รมิหาดจมิบารนัชมววิทะเลบาหลสีวยๆ   
 ชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีต่ ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี  
 ชมวดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์TEMPAKSIRING TEMPLE 
 ชมวหิารทานาลอ้ต  รมิมหาสมทุรอนิเดยี 
 ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน ัง่ชงิชา้ บาหล ีสวงิค ์

*** โปรดรบัชมวนัเดนิทางและราคาทา้ยรายการ *** 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((DD))    
10.00 น. คณะมาพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู7 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

อ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

12.55 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิท ี 

SL258 

18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลงัผ่านการตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร SEAFOOD แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พรอ้มชม

บรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์บัขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตามชายฝ่ัง  

 

น าคณะเขา้พกัที ่SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE   หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่องวนัทีส่อง    วดัเบซากยี–์ เทอืกเขาคนิตามณี – Bali Swing - วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์–  

                              ตลาดปราบเซยีน ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 Highlight  น าทา่นเขา้ชมวดัเบซากหิ ์ไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุ 
และถอืวา่ศักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุเหนอืวัดทัง้ปวง วัดเบซากหีต์ัง้อยูใ่นเขตเมอืงการังกาเซ็มคนทีน่ีย่กใหเ้ป็นวดั

หลวงหรอืวัดคูบ่า้นคูเ่มอืง  มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวดัใหญ่นอ้ยรวมอยูด่ว้ยกนั
ถงึ 22 วัดตรงกลางคอืวัดใหญ่สดุ โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟกนุุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงู

ทีส่ดุในบาหล ีเพิง่ระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่ปี 2506 ในสว่นของวดัเบซากหินั์น้ วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุ ส าคัญ
ทีส่ดุตัง้อยูต่รงกลางมนีามวา่ วัดเปนาทารัน อากงุ วัดนีจ้ะคกึคักมากทีส่ดุชว่งงานเทศกาล ปีหนึง่ๆจะ

จัดกนัถงึ 50 ครัง้ ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่กายสไตลบ์าหล ีพากนัแหแ่หนมาท าพธิทีา่มกลาง

ความงามของววิทวิทศันแ์บบพาโนรามา่ ตลอดจนภาพของภเูขาไฟทีน่่าประทบัใจเป็นฉากเบือ้งหลงั  
วดัเบซากหิต์ัง้อยุ่บนความสงู 1000 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล บนเสน้ทางขึน้เขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกุ

นุง อากงุ ชว่งเวลาเทีย่วชมเหมาะทีส่ดุคอืตอนเชา้ เพราะเมือ่เริม่สายขึน้เรือ่ยๆเมฆหมอกจะพากนั
มาปกคลมุจนไม่สามารถมองเห็นยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทัง้ยังคลาคล า่ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีพ่า

กนัมาชืน่ชมความงามอยา่งมากมาย ขณะเดยีวกนั แมว้ดัเบซากหิถ์อืเป็นวดัส าคัญทีส่ดุของบาหลก็ี

ตามท ีแตม่เีรือ่งน่าผดิหวงัหลายอย่างเพราะบรรดานักทอ่งเทีย่วจะถูกกนัไมใ่หย้า่งกรายเขา้ไปเทีย่ว
ชมภายในไดเ้หมอืนทีอ่ืน่ๆอทีัง้ยังตอ้งแขง่กับเวลากอ่นทีเ่มฆหมอกจะแผม่าปกคลมุ ตรงกลางซึง่เป็น

วดัใหญ ่ใชป้ระกอบพธิสี าหรับชนชัน้วรรณะสงู หา้มบคุลทีไ่ม่ไดนั้บถอืศาสนาฮนิดเูขา้ไปอย่าง
เด็ดขาด 

แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้ปี 

สถานทีส่ถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ทีย่ังคงรอวนัปะทอุยู่ตลอดเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร ลอย

ฟ้า ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน ้าจดื ทีง่ดงามบน

ปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะ

ถา่ยรูปกับทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์

 เดนิทางเทีย่วชม  บาหล ีสวงิค ์Bali 

Swing (รวมคา่ขึน้บาหลสีวงิคแ์ลว้) ท ากจิกรรม

อนัสนุกสนาน ทา้ทายความตืน่เตน้ดว้ยการน่ังชงิชา้

ทีม่คีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งน่ัง
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ชงิชา้โดยมฉีากหลงัธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนัน้มีจุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิาร

ศกัดิส์ทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่

TIRTA EMPUL  ทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่

บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนยีบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใคร

อยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  

จากน ัน้น าชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้

พืน้เมอืงในตลาด และราคาถูกทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืง   กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น 

Celux ชมการท าเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

    น าคณะเขา้พกัที ่SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE   หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม  วหิารทานาลอ้ตวหิารทานาลอ้ต  ––  วหิารอลูวูาต ูวหิารอลูวูาต ู  --  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  --  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  ((BBLL))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กนัวา่มงีเูทพ
เจา้ลายศักดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิาร

งดงามยิง่นักยามพระอาทติยต์กดนิ ชมวหิารและหนา้

ผามหศัจรรยแ์ละจดุชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวิ

หารทีส่รา้งในศตวรรษที ่16 โดยนักบญุดายงัระวาดทีี่

บ าเพ็ญศลีภาวนาและศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บถอืของ

ชาวบาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมทุรอนิเดยี เป็น

สถานทีถ่า่ยท าละครดัง ดอกแกว้การะบหุนงิ และ

ภาพยนตรเ์รือ่งตา่งๆ 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอูลูวาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมุทรอนิเดยี 

พรอ้มชมววิทวิทศัน์ทีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัที่

วหิาร (กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 

นัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระ

วษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่ตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูป

ปัน้พระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ 

เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 

เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตนั  สวนวษิณุแหง่นีม้คีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่หง่นี้

ยังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

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

19.20 น.  น าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL259 

23.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

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

http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/
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 “มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
 

JUNE 2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

มตี ัว๋แลว้ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

7-9 JUNE 2019 
11,555.- 

8,999.- 

-6,500 2,900.- 

8-10 JUNE 2019 10,555.- 

14-16 JUNE 2019 
11,555.- 

9,999.- 
15-17 JUNE 2019 10,555.- 

21-23 JUNE 2019 
11,555.- 

9,999.- 
22-24 JUNE 2019 10,555.- 

28-30 JUNE 2019 
11,555.- 

10,555.- 
29 JUNE-1 JULY 10,555.- 

JULY 2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

มตี ัว๋แลว้ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

4-6 JULY 2019 10,555.- 

-6,500 2,900.- 

5-7 JULY 2019 11,555.- 
6-8 JULY 2019 11,555.- 

11-13 JULY 2019 10,555.- 
12-14 JULY 2019 11,555.- 
13-15 JULY 2019 
วันหยดุเขา้พรรษา 

13,555.- 

14-16 JULY 2019 
วันหยดุเขา้พรรษา 

13,555.- 

15-17 JULY 2019 
วันหยดุเขา้พรรษา 

12,555.- 

19-21 JULY 2019 11,555.- 
20-22 JULY 2019 11,555.- 
26-28 JULY 2019 

วันเฉลมิพระชมมพ์รรษา ร.10 
12,555.- 

27-29 JULY 2019 
วันเฉลมิพระชมมพ์รรษา ร.10 

13,555.- 
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AUG 2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

มตี ัว๋แลว้ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 AUG 2019 10,555.- 

-6,500 2,900.- 

2-4 AUG 2019 11,555.- 
3-5 AUG 2019 11,555.- 
9-11 AUG 2019 
วันแมแ่หง่ชาต ิ

12,555.- 

10-12 AUG 2019 
วันแมแ่หง่ชาต ิ

13,555.- 

15-17 AUG 2019 10,555.- 
16-18 AUG 2019 11,555.- 
17-19 AUG 2019 11,555.- 
22-24 AUG 2019 10,555.- 
23-25 AUG 2019 11,555.- 
24-26 AUG 2019 11,555.- 
29-31 AUG 2019 10,555.- 
30 AUG – 1 SEP 11,555.- 
31 AUG – 2 SEP 10,555.- 

SEP 2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

มตี ัว๋แลว้ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

6-8 SEP 2019 11,555.- 

-6,500 2,900.- 

7-9 SEP 2019 10,555.- 
13-15 SEP 2019 11,555.- 
14-16 SEP 2019 10,555.- 
20-22 SEP 2019 11,555.- 
21-23 SEP 2019 10,555.- 
27-29 SEP 2019 11,555.- 
28-30 SEP 2019 10,555.- 

OCT 2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

มตี ัว๋แลว้ 
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

3-5 OCT 2019 10,555.- 

-6,500 2,900.- 

4-6 OCT 2019 11,555.- 
5-7 OCT 2019 11,555.- 

11-13 OCT 2019 
วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 

12,555.- 

12-14 OCT 2019 
วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 

13,555.- 

18-20 OCT 2019 11,555.- 
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19-21 OCT 2019 11,555.- 
24-26 OCT 2019 10,555.- 
25-27 OCT 2019 11,555.- 
26-28 OCT 2019 11,555.- 

 
 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 
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 3,000 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป)  

 คา่ทีพั่ก 2-3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 2 คนื 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  

(ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละ
ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษีสนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั  
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วันที ่ 10 มกราคม 61 ผูโ้ดยสาร

จะตอ้งจา่ยช าระเพิม่เตมิ  
 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
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เงือ่นไขการช าระเงนิ  
มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท และกรณุาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั หากช าระลา่ชา้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการช าระ
ผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่
 

หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / 
บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง
ราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไม่
เทีย่วบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (ส าคัญมาก) 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่
ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การ
ถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

*** ราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ หลงัจากช าระเงนิไมส่ามารถยกเลกิ
ได ้ ทางผูจ้ดัขอปฏเิสธการคนืเงนิในทกุกรณี *** 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


