
 
 

 

“โล้ชิงช้า BALI SWING ถ่ายรูปรังนกสุดชิค   / หาดทรายสีด า / NUSA 
PENIDA เกาะไดโนเสาร์ / วดัเลมปูยงั ถ่ายรูปววิสะท้อนกระจก / วดัเบซากซ์ี 

วดัที่ใหญ่ที่สุดในบาหล ี/ วดัอูลูวาตู / สวนวษิณุการูด้า 



 
 

❖ ไฮไลท์ น าคณะสักการะวดัเบซากย์ี วดัหลวงหรือวดัคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหล ี
❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจมิบาลนั ชมววิทะเลบาหลสีวยๆ   
❖ ชมความงาม หาดทรายสีด า Saba Beach  
❖ ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA  จุดมุ่งหมายของนักรีววิทั่วโลก  
❖ วดัเลมปูยงั ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกบัประตูต่างมิตข้ิามกาลเวลาทีม่ีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟอากงุ 
❖ ชมความงดงามของ วหิารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอนิเดยี  
❖ ชมวดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ ท้าทายความต่ืนเต้นด้วยการน่ังชิงช้า บาหล ีสวงิค์ 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – บาหล ี– หาดจิมบารัน (D)  

10.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 7 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวย
ความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

12.55 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหล”ี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบินที  
SL258 

18.30 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลยั เกาะบาหล ีเมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผา่นการตรวจคน
เขา้เมืองแลว้ ตอ้นรับท่านดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน  

 ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลนั พร้อมชม
บรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง  

ท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta 
Centre  หรือเทยีบเท่า 4* 

 

วนัทีส่อง บาหล ี- เกาะนูซาเปอนีดา - หาดเกอลงิกงิ - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง - หาดโบรเคน บีช - Crystal Bay - 

หาดทรายสีด า  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
   จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ท่าเรือซานูร์ (รวมค่าเรือไปกลบัแลว้)  



 
 

• น าท่านข้ึนเรือ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็นเกาะท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเล็กอยูใ่กล ้ๆ คือ นูซาเลิมโบงนัและนูซาเจอนีงนั แยกจากเกาะ
บาหลีดว้ยช่องแคบบาดุง 

• น าท่านเดินทางสู่ หาดเกอลงิกงิ (Kelingking)  /หาดแองเจิลส์ บิลลาบง (Angels Billabong)  / หาด
โบรเคน บีช (Broken Beach) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
• น าท่านเดินทางสู่ Crystal Bay เป็นจุดด าน ้าท่ีฮิตท่ีสุดของบาหลีในการดูสัตวใ์หญ่อยา่งโมลาโมล่า

และแมนตา้ เพราะน ้าท่ีน่ีเยน็ และเป็นทะเลเปิด คล่ืนค่อนขา้งใหญ่ 
เดินทางดว้ยเรือเร็วกลบัสู่ ท่าเรือซานูร์ 
น าท่านเดินทางสู่ หาดทรายสีด า Saba Beach หรือ หาดทรายสีด า Purnama Beach เป็นชายหาดท่ีมี
ช่ือเสียงของบาหลี หาดทรายเป็นสีด า แปลกตา 
 
 

 
 
 
 
 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta 

Centre  หรือเทยีบเท่า 4* 
 

วนัทีส่าม วดัเลมปูยงั  - วดัเบซาก ี – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาร์ตูร์  - บาหล ีสวิงค์ - วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ  (B/L/D)  

04.30 น.   รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
 
 
 
 
 



 
 

• หลงัจากน้ันเดินทาง สู่ วดัเลมปูยงั (Lempuyang Temple) ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
เกาะบาหลีและมีความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้น มีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของพื้นท่ีริมเกาะ
ทางฝ่ังตะวนัออกของบาหลี  

• น าคณะเขา้ชม วดัเบซากี เป็นวดัท่ีรวบรวมความเป็นท่ีสุดของ บาหลี ไวห้ลายประการ นอกจากจะ
เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด สวยงามท่ีสุด มีความส าคญัมากท่ีสุด ยงัเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานท่ีสุด 
วดัแห่งน้ีถือเป็นมารดา ของมวลวหิาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดบน เกาะบาหลี และ
ยงัถือวา่เป็นวดัท่ีศกัสิทธ์ิเหนือวดัทั้งปวง วดัเบซากี เร่ิมสร้างใน ศตวรรษท่ี8 และไดข้ยายจนมีขนาด
เท่าปัจจุบนั  คนบาหลียกใหเ้ป็นวดัหลวงหรือ Mother of Temple   วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีมีขนาดกวา้ง
ใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆอีก23แห่ง อยูภ่ายใน ซ่ึงก็มีความส าคญั ต่างๆกนัไป โดยมีการจดั
วางใหเ้รียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆกวา่7ขั้น  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยงัมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาว
บาหลี ตั้งเรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลงัท่ีสวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูก
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในบาหลี และมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมาตั้งแต่ก่อนประวติัศาสตร์เลยทีเดียว 
 **** หากมีการแจง้เตือนภยัภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับไปชมวดับาตูร์แทน **** 
แวะชมโรงงานหตัถกรรม // ร้านกาแฟข้ีชะมด // โรงงานผา้บาติก 
ก่อนเดินทางขึน้สู่เทือกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี สถานท่ี
สถิต ของมวลเทพเจา้ต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ท่ียงัคงรอวนัปะทุอยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองแบบบาหลบุีฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร ลอยฟ้า 
ท่ามกลางหุบเขา อากาศเยน็ตลอดปี LAKE VIEW 

• ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน ้าจืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน แวะ
ถ่ายรูปกบัทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์

• เดินทางเทีย่วชม  บาหล ีสวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึน้บาหลสีวงิค์แล้ว) ท ากิจกรรมอนั
สนุกสนาน ทา้ทายความต่ืนเตน้ดว้ยการนัง่ชิงชา้ท่ีมีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหวา่ง
นัง่ชิงชา้โดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านไดถ่้ายรูปสวยสวย
มากมาย เช่น รังนก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 

 
 
 
 

 

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


 
 

• หลงัจากน้ันเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษท่ี 13 เป็นวหิารศกัด์ิสิทธ์
สมยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี 
TIRTA EMPUL  ท่ีผดุข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ และแท่น
บูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเช่ือวา่ ถา้ใคร
อยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้าท่ีน่ี จะมีลูกเตม็บา้นหลานเตม็เมือง  

จากน้ันน าชมและช้อปป้ิงย่าน “ตลาดปราบเซียน” ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสินคา้
พื้นเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง   ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บา้น 
Celux ชมการท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทองท่ีงดงาม 

ค ่า        บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta 

Centre  หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่ วหิารอูลูวาตู   - สวนวษิณุ -  ย่าน KUTA - สนามบินกรุงเทพ (BL)  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
• ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเหนือมหาสมุทร

อินเดีย พร้อมชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวหิารหนุมาน ลิงมากมาย
ท่ีมาชุมนุมกนัท่ีวหิาร (กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลูบหวัลิงโดยเด็ดขาด)  

• น าท่านชม สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวฒันธรรมบาหลีท่ีมีรูป
ป้ันของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนดม์าร์คส าคญั โปรเจคใหญ่ของทาง
อินโดนีเซีย ใชเ้ป็นสถานีท่ีจดังาน พกัผอ่นสถานท่ีแห่งน้ีสร้างตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ท่ี
ชาวบาลีกวา่ร้อยละ90ใหค้วามนบัถือมากท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศถวายแด่พระวษิณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา่ 
พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก พระวษิณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจากทองแดงกบัทองเหลือง หนกั
4,000 ตนั ส่วนรูปป้ันครุฑอยูด่า้นหลงัรูปป้ันพระวษิณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดทา้ยคือ
รูปป้ันแขนของพระวษิณุ ขา้งหน่ึงชู1น้ิว อีกขา้งชู2น้ิว ซ่ึงสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซ่ึงจะ
เห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

*** คณะเดนิทางช็อปป้ิง ซ้ือของที่ระลกึ ย่าน KUTA / ร้าน KRISNA * 
......... น.  ออกเดินทางไปสนามบินงูราลยั เพื่อท าการเช็คอิน 



 
 

19.20 น.  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที ่ SL259 
23.05 น.  เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 

******************************* 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมี

การปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน 
 

อตัราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

NOV-19 

Flight วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

14-17 NOV 2019 
 

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

28 NOV - 1 DEC 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

DEC-19 

Flight วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

7-10 DEC 2019 15,999.- 7,000.- 3,900.- 

19-22 DEC 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

 26-29 DEC 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

JAN-20 

Flight วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พกัเดี่ยว 



 
 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

2-5 JAN 2019 
 

14,999.- 7,000.- 3,900.- 

FEB-20 

Flight วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

6-9 FEB 2019 
 

14,999.- 7,000.- 3,900.- 

20-23 FEB 2019 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

MAR-20 

Flight วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ หัก

ค่าตั๋ว 
พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

11-14 MAR  2019 
 

14,999.- 7,000.- 3,900.- 

18-21 MAR 2019 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

25-28 MAR 2019 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท  
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 



 
 

จองแล้วขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจ าหรือเตม็จ านวน 
เพราะกรุ้ปนีม้ีการซ้ือตัว๋ภายใน 

 

***ขอความกรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ตและช าระมัดจ าภายใน 24 ช.ม. หลงัจากท าการจอง เน่ืองจากเป็น
ราคาตัว๋โปรโมช่ัน สายการบินจะเข้มงวดเร่ืองก าหนดการออกตัว๋เร็วกว่าปกต*ิ** 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
 

อตัรานีร้วม   

➢ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่าท่ีพกั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  
➢ ค่ารถโคช้ปรับอากาศท่องเท่ียวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ  
➢ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
➢ ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
➢ บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัเดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

➢  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลแีล้ว  
 

อตัรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด์ + ค่าทปิคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามความพงึพอใจ)  เกบ็ที่
สนามบินดอนเมือง ณ วนัเดินทาง 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ  
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 



 
 

❖ ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ 
ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่าย
เบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืน
ได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่น
ตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

❖ บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย
, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 
 

 


