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   บาหลี - ทานาหล์อต - เบซากหี ์- อูลูวาตู  4วัน3คนื 
ดืม่ด ่าวัฒนธรรมสไตลบ์าหลี :ชมวัดหลวงเบซากหี ์วัดใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะ 

: ชมวิว ภเูขาไฟบารต์ูห ์และทะเลสาบบารต์ูห ์ทีห่มู่บ้านคนิตามณี  
: ชมวัดทานาหล์อต อกีหน่ึงจุดชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีสุ่ดในบาหลี ➢ 

☺ อิม่อร่อยกับเมนูพเิศษ !!  เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจมิบารันBuffet อาหารนานาชาต ิ☺ 
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รายการทวัร ์

 รายการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรมทีพั่ก 

1 
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร(์บาหลี) – วัดอูลูวาตู  ULUWATU  

เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจมิบารัน  
บน

เครื่อง ✓ 

HARRIS SUNSETROAD 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่ 

2           วัดเบซากีห ์– ผ้าบาตกิ – ภเูขาไฟคินตามณี – วัดเทมภคัศิริงค ์ 
✓ ✓ ✓ 

HARRIS SUNSETROAD 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่ 

3 วัดทามาอายุน–  เทอืกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาหล์อต  
✓ ✓ ✓ 

HARRIS SUNSETROAD 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่ 

4 สวนพระวิษณุ – เดนปาซาร ์(บาหลี) – กรุงเทพฯ 
✓ ✓  

------------------ 

ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต ่ากวา่ 12 ปีจงึใช้ราคาเดก็ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง พกัผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

ท่านละ 

29 ธันวาคม – 1 มกราคม 63 
***ปีใหม่*** 

25,900 THB/PAX 25,900 THB/PAX 
8,000 

THB/PAX 
  

วันแรก  กรุงเทพฯ–เดนปาซาร ์(บาหลี) - วัดอูลูวาตู  ULUWATU – หาดจิมบารัน        (-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สาย
การบินไทย THAI AIRWAYS (TG) เจา้หนา้ที่บริษัทฯ
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สมัภาระแดท่่านก่อนการเดินทาง 
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08.50 น. เหินฟ้าสูเ่กาะบาหลี โดย สายการบนิไทยอินเตอรเ์นช่ันแนล แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG 431 
  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง/ใช้เวลาบนิ 4.25 ช่ัวโมง)   
14.15 น. ถึงทา่อากาศยานงรูะหไ์ร เกาะบาหลี เดนพาชาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี  
 (เวลาท่ีบาหลีเรว็กวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
สนามบินงรูะหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์

ซ่าร ์หรือ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซยี สนามบินแห่งนีต้ัง้ชื่อไวเ้พื่อ
เป็นเกียรติแก่ พนัโท อี กสุตี งรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย 
วีรบรุุษในการสูร้บกบักองก าลงัของชาวดตัช ์ระหวา่งการปฏิวตัิอินโดนีเซีย
เพื่ออิสรภาพ สนามบินแหง่นีต้ัง้อยูห่่างจากทางใตข้องเมืองเดนปาซาร ์
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้น าท่านเดินทางสู ่
 เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) เกาะบาหลี ไดร้บัการขนานนาวา่  
“ อัญมณีแหง่มหาสมุทรอินเดีย ” อยูท่างทิศตะวนัออกของเกาะชวา  
บาหลีเป็นเกาะเลก็ ๆ ท่ีมีความยาวจากหวัเกาะถึงทา้ยเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยู่ติดกบัเกาะชวา มีประชากรประมาณ 3  
ลา้นคน  
 วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วดัท่ีตัง้อยูบ่นสดุปลายหนา้ผาท่ีสงู
ตระหง่านเหนือมหาสมทุรอนิเดีย วดัอลูวูาต ูคือวดัท่ีถกูสรา้งขึน้บนหนา้
ผาสงูท่ีหาดอลูวูาตเูพื่ออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลเป็นวดัหลกัประจ า
ทอ้งทะเลที่ชาวบาหลีแทบทกุคนเคารพบชูาสองขา้งของวดัมีทางเดนิ
เลียบเลาะหนา้ผาใหท้่านไดช้มความงามของหนา้ผาสงูเห็นคลื่นซดัเขา้หา
ฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีครามถงึเวลา น าทา่นชม
พระอาทิตยต์กรมิทะเล(ความสวยงามขึน้อยู่กบัอากาศของแตล่ะวนั) ท่ีนี่
ถือวา่จดุชมพระอาทิตยท์ี่สวยงามแหง่หนึ่งท่ีนกัท่องเที่ยวชอบมาถา่ยภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ  Sea Food ณ หาดจมิบารัน  (มือ้ที ่2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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หาดจมิบารัน 
มีลกัษณะหาดทรายขาวสะอาดรูปวงพระจนัทร ์อยู่ทางทิศใตข้องสนามบินงรูะหไ์ร 
ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นอาหารทะเลมากมายสามารถเลือกซือ้ปลาสด
เพื่อน ามาป้ิงทานรมิชายหาดท่ามกลางพระอาทิตยต์กดนิท่ีสวยงามอีกดว้ย 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที ่HARRIS SUNSETROAD HOTEL ระดับ 4 ดาว

หรือเทยีบเทา่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันทีส่อง       วัดเบซากหี ์– ผ้าบาติก – ภเูขาไฟคินตามณี – วัดเทมภคัสิริงค ์                           ( B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)      
 
 วดัฮนิดทูี่ส  าคญัและใหญ่ที่สดุบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห ์(Pura 

Besakih) หรือ วัดเบซากหี ์ถือเป็นวดัแม่ Mother Temple ของทกุวดั
บนเกาะบาหล ีเป็นวดัท่ีมีความงดงามและมี เอกลกัษณโ์ดดเดน่ทางดา้น
สถาปัตยกรรม  มีวดัอื่นรายรอบ 23 วดัตัง้ลดหลนักนัไปตามไหลเ่ขา โดย
มี วัดเปนาทารัน (PuraPenataranAgung) ตัง้เป็นประธานอยู่ตรงกลาง 
ทกุๆวนั จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทกุๆคนจะตอ้งแต่งกาย
ตามธรรมเนียมปฏิบตัิของชาวบาหล ีโดยมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟกนุงุอา
กงุ ซึง่มีความสงูมากที่สดุบนเกาะคือ มีความสงูถึง 3,142 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล ถือ เป็นดา่นแรกส าหรบัการเริม่ตน้พิชิตภเูขาไฟกนูงุอากงุ
ดว้ย 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านคินตามานี ตัง้อยูบ่นระดบัความ
สงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ บนเกาะบาหล ีชม
ความงามของ ภเูขาไฟบาตูร ์ภเูขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตรู ์
เป็นทะเลสาบซึง่เกิดจากการยบุตวัของภเูขาไฟบาตรู ์ซึง่มีขนาดใหญ่
ที่สดุในบาหลีและตัง้อยู่ดา้นขา้งภเูขาไฟท่ียงั คกุรุน่อยู ่มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร น าท่านเดนิทางตามเสน้ทาง



 
BI SPR BALI001 4D3N TG 

                                                                                                                         

         
 

ลดระดบัความสงูของแนวภเูขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผา่นหบุเขาทุ่งนาขัน้บนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์
ของเกาะบาหล ี
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต)์  (มือ้ที ่4)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 โรงงานกาแฟ ชมขัน้ตอนการผลิตกาแฟ ชมชะมดตวัเป็นๆและทดลองชิมกาแฟขีช้ะมดรวมถึงเลือกซือ้สนิคา้จากโรงงาน
กาแฟไดโ้ดยตรงอีกดว้ย 

 วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีรต์ะอัมปุล (เทมภัคศิริงค)์ สรา้งในศตวรรษที่ 13 
คนบาหลีส่วนใหญ่มักเรียกว่า ปุราเตียร์ตาอัมปึล  ภายในวัดมีบ่อน ้า
ศักดิ์สิทธ์ิใสสะอาดท่ีผุดขึน้จากใตดิ้น เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี 
เพราะมีความเช่ือที่ว่าพระอินทรเ์ป็นผูด้ลบนัดาลใหเ้กิดน า้พ ุชาวบาหลีเช่ือ
ว่าถา้ไดม้าอาบน า้ จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่สิ่งเลวรา้ย ทัง้ยงัรกัษาโรคต่าง 
ๆ ทุกๆปีผูค้นนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายใหบ้ริสทุธ์ิ ก่อนการอาบน า้ 
จะมีการท าพิธีบชูาเทพเจา้แห่งน า้พท่ีุแท่นบชูา จะมาอาบน า้พศุกัดิสิ์ทธ์ิกนัท่ี
ที่อาบน า้โบราณสรา้งมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่5) 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที ่HARRIS SUNSETROAD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  วันทีส่าม         วัดทามาอายุน –  เทอืกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาหล์อต    ( B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 วัดทามาอายุน (วัดเมง็วี) สรา้งโดยกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งวี เป็นวดัที่สวยงาม มีน า้ลอ้มรอบเป็นท่ีเก็บวิญญาณของ 3 ภพ 3 
โลก สวยงามมาก น าทา่นชมสถาปัตยกรรมของวดัโบราณอายรุอ้ยกว่าปี เป็นวดัในราชวงศก์ษัตรยิ ์ชมภาพเขียนและการทอผา้
พืน้เมืองโดยชาวบาหลี 
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 เทอืกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวน
ผลไม,้ ผกั, ตน้ไมต้่างๆทศันียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทือกเขาเบดกูลั 
หมู่บา้นดชัทแ์ละ ปรุะอนังดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา น าท่านชมตน้น า้ทิพย์
แห่งพระศวิะท่ี วัดเบราตาน ใหท้่านไดพ้กัผ่อนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ชม
แท่นบชูาพระศิวะและ สวนสวรรคอ์รุุดาน ูซึง่งดงามดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไม ้
ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต)์  (มือ้ที ่7)  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วิหารทานาหล์อต หรอื วดัปรุา ตานะห ์ลอต สรา้งโดยนกับวชฮินด ูชื่อวา่ 
ดงั ฮยงั นิรารธ์า ตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 11สรา้งขึน้เพ่ืออทุิศแด่เทพเจา้และปีศาจ
แห่งทอ้งทะเล เป็นวหิารที่ตัง้อยู่บนผาหนินอกชายฝ่ัง ที่เกิดจากการกดัเซาะของ
เกลียวคลื่น โดยในช่วงน า้ขึน้วดัจะถกูโอบลอ้มไปดว้ยน า้เหมือนเกาะเลก็ๆ รมิ
ชายฝ่ัง พอน า้ลดจะพบกบัเนินหินและลานหินย่ืนออกไปในทะเล สามารถเดิน
เทา้ไปยงัวดัไดอ้ย่างสบายๆ เป็นจดุชมววิพระอาทิตยต์กที่สวยงามที่สดุแห่ง
หนึง่อีกดว้ย 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่8) 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที ่HARRIS SUNSETROAD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

วันทีส่ี่  สวนพระวิษณุ - เดนปาซาร(์บาหลี) – กรุงเทพฯ                                     ( B/L/-) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
 Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์
ขนาดใหญ่ครึง่ตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวิษณ ุพระผูป้กปอ้งโลก 
เป็นรูปป้ันพระวิษณ(ุพระนารายณ)์ 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูข่ีนก
ครุฑ (นกอินทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรภีาพของชาวฮินด ูซึง่เป็น
พาหนะของพระองค ์มีความสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน า้หนกั 
4,000 ตนั สวนวิษณแุห่งนีมี้ความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่ที่มีความ
ยิ่งใหญ่อลงัการนอกจากนีย้งัมีงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าดอูีกมากมายท่ีเป็นผลงานของนกัป้ันชาวอินโดนีเซียที่ท  าจากทองแดง
และทองเหลือง และสถานที่แห่งนีย้งัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สู่สนามบนิเดนพาซาร ์เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
16.10 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่TG 432 

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) (ใช้เวลาบนิ 4.15 ช่ัวโมง) 
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
************************************************************************************** 

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  
✓ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
✓ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุหรือเทยีบเทา่ 
✓ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าจ้างหวัหน้าทวัรไ์ทย และไกดท์อ้งถิน่ 
✓คา่รถรับ-ส่งตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบุตามรายการ 
✓ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
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✓คา่ประกันภยัการเดินทาง วงเงนิทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงือ่นไข
กรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซือ้ต๋ัวเดีย่วทัง้นีข้ึน้อยู่กับเงือ่นไขสายการบนิ 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามทีร่ะบุไว ้ 
คา่ใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการทีร่ะบุ เช่น มินิบาร ์ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอรเ์น็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิรฟ์ต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
คา่ท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจง้เข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆทีพ่งึใช้
ประกอบส่วนตัว 
คา่รถรับ-ส่ง นอกสถานที ่นอกเหนือทีร่ะบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
ค่าทปิทีร่ะบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หวัหน้าทวัร+์ไกดท์อ้งถิน่+คนขับรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ท่าน)    
   **เดก็จา่ยทปิเทา่กับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะหอ้งทีคุ่ณต้องการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE 
(หอ้ง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผู้เข้าพกั 
หากทา่นไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีมี่ผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น 
 กรุณาแจง้การไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทติย ์ หากทา่นแจ้งช้า อาจท าใหท้าง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการใหท้า่นได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดนิทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกต๋ัวโดยสารแล้ว  

 
เงือ่นไขการจองทวัร ์ 
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1.ช าระค่ามัดจ าทวัรท์า่นละ15,000 บาท หรือช าระเต็มจ านวนหรือตามทีบ่ริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตาม
เอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสิทธิง์ดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสทิธิท์ีจ่ะตัดสิทธิก์ารจองโดยไม่มีเงือ่นไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงนิ ทางไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางทีท่า่นสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอรต์ ทีม่องเหน็ข้อมูลชัดเจน ในช่องทางทีส่ะดวก ใหก้ับทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
4.ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันทีบ่ริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  

 
เงือ่นไขการยกเลกิทวัร ์ 

1. แจ้งขอยกเลกิทวัรก์่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิเตม็จ านวนทีท่า่นได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลกิทวัรก์่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของราคาทวัร ์
3. แจ้งยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิทีท่า่นช าระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลทีต้่องการันตมัีดจ ากับสายการบนิ หรือกรุ๊ปทีท่กีาร กา

รันตค่ีามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทวัร์
ทัง้หมดเน่ืองจากต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิน้ันๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดินทาง (ไมม่หีวัหน้าทวัร)์ 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

❖ เทีย่วบนิ, ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น้ัน  
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❖ หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดอืนและไมส่ามารถเดินทางได้) 

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล, ภยัธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  

❖ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่นถูกปฏเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวรท์ีท่า่นได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

❖ เน่ืองจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจา่ย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หาก
ทา่นใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักทีเ่ดยีวกบัทีจ่ัดไว ้ไม่เทีย่วบาง
รายการ  

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุทีเ่กิดจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

❖ กรณีทา่นไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ต๋ัวโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดนิทางไป
ใช้ในคร้ังอ่ืนได้ 

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ทีร่ะบุ อาจมีการสลับปรับเปลีย่น รายการ อาหาร ทีพ่กั สถานที่
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ปรับใหเ้หมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งใหท้า่นทราบ
ล่วงหน้า เพือ่ใหทุ้กอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชนร่์วมกันทุกฝ่าย  

❖ เม่ือทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่น ได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไวข้า้งต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวทา่นเอง  
พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได ้ทางบรษัิทฯไม่รบัผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพ่ือผลประโยชนข์องท่าน 
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