
 

 

    

 

 

BALI- PRIME BALI 3D2N BY SL 
เกาะบาหล-ีวดัเบซากย์ี-บาหล ีสวงิค์ 



 

 

    

วดัน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิ-เทือกเขาคนิตามณ ี3 วนั 2 คืน 
โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
อาหารครบ 6 ม้ือ  ไม่มีอสิระ  

❖ ไฮไลท์ น าคณะสักการะวดัเบซากย์ี วดัหลวงหรือวดัคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหล ี
❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจมิบารันชมววิทะเลบาหลสีวยๆ   
❖ ชมความงดงามของ วหิารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอนิเดยี  
❖ ชมวดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ ชมวหิารทานาล้อต  ริมมหาสมุทรอนิเดยี 
❖ ท้าทายความต่ืนเต้นด้วยการน่ังชิงช้า บาหล ีสวงิค์ 

*** โปรดรับชมวนัเดนิทางและราคาท้ายรายการ *** 
❖ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เกบ็ที่สนามบิน 
❖ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

วนัแรกวนัแรก   กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  หาดจิมบาหาดจิมบารัรันน  ((DD))    

10.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 7 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย
อ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

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

18.30 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลยั เกาะบาหล ีเมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผา่นการตรวจ
คนเขา้เมืองแลว้ ตอ้นรับท่านดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน  



 

 

    

 
 

 
 
 
 

 
 ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลนั พร้อมชม

บรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง  
น าคณะเข้าพกัที ่SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE   หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่องวนัทีส่อง   วดัเบซากย์ี– เทือกเขาคินตามณ ี– Bali Swing - วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ – ตลาดปราบเซียน ((BBLLDD)) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
 Highlight  น าท่านเข้าชมวดัเบซากห์ิ ไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด 
และถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง วดัเบซากีห์ตั้งอยูใ่นเขตเมืองการังกาเซ็มคนท่ีน่ียกให้
เป็นวดัหลวงหรือวดัคู่บา้นคู่เมือง  มีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัใหญ่นอ้ย
รวมอยูด่ว้ยกนัถึง 22 วดัตรงกลางคือวดัใหญ่สุด โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ดว้ย
ความสูง 3142 เมตร สูงท่ีสุดในบาหลี เพิ่งระเบิดคร้ังสุดทา้ยเม่ือปี 2506 ในส่วนของวดัเบซากิห์
นั้น วดัท่ีใหญ่ท่ีสุด ส าคญัท่ีสุดตั้งอยูต่รงกลางมีนามวา่ วดัเปนาทารัน อากุง วดัน้ีจะคึกคกัมาก
ท่ีสุดช่วงงานเทศกาล ปีหน่ึงๆจะจดักนัถึง 50 คร้ัง ผูค้นนบัร้อยนบัพนัในชุดแต่งกายสไตล์



 

 

    

บาหลี พากนัแห่แหนมาท าพิธีท่ามกลางความงามของววิทิวทศัน์แบบพาโนราม่า ตลอดจนภาพ
ของภูเขาไฟท่ีน่าประทบัใจเป็นฉากเบ้ืองหลงั  วดัเบซากิห์ตั้งอยุบ่นความสูง 1000 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล บนเส้นทางข้ึนเขาสู่ปากปล่องภูเขาไฟกุนุง อากุง ช่วงเวลาเท่ียวชมเหมาะท่ีสุด
คือตอนเชา้ เพราะเม่ือเร่ิมสายข้ึนเร่ือยๆเมฆหมอกจะพากนัมาปกคลุมจนไม่สามารถมองเห็น
ยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอีกทั้งยงัคลาคล ่าไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีพากนัมาช่ืนชมความงามอยา่ง
มากมาย ขณะเดียวกนั แมว้ดัเบซากิห์ถือเป็นวดัส าคญัท่ีสุดของบาหลีก็ตามที แต่มีเร่ืองน่า
ผดิหวงัหลายอยา่งเพราะบรรดานกัท่องเท่ียวจะถูกกนัไม่ใหย้า่งกรายเขา้ไปเท่ียวชมภายในได้
เหมือนท่ีอ่ืนๆอีทั้งยงัตอ้งแข่งกบัเวลาก่อนท่ีเมฆหมอกจะแผม่าปกคลุม ตรงกลางซ่ึงเป็นวดั
ใหญ่ ใชป้ระกอบพิธีส าหรับชนชั้นวรรณะสูง หา้มบุคลท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาฮินดูเขา้ไปอยา่ง
เด็ดขาด 
แวะชมโรงงานหตัถกรรม // ร้านกาแฟข้ีชะมด // โรงงานผา้บาติก 
ก่อนเดินทางขึน้สู่เทือกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี 
สถานท่ีสถิต ของมวลเทพเจา้ต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ท่ียงัคงรอวนัปะทุอยูต่ลอดเวลา 

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

• ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน ้าจืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน 
แวะถ่ายรูปกบัทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์

• เดินทางเทีย่วชม  บาหล ีสวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึน้บาหลสีวงิค์แล้ว) ท ากิจกรรมอนั
สนุกสนาน ทา้ทายความต่ืนเตน้ดว้ยการนัง่ชิงชา้ท่ีมีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพ
ระหวา่งนัง่ชิงชา้โดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านไดถ่้ายรูป
สวยสวยมากมาย เช่น รังนก  
http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-
atayana/ 
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• หลงัจากน้ันเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษท่ี 13 เป็นวหิารศกัด์ิ
สิทธ์สมยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิ 
ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผดุข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ 
และแท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลี
เช่ือวา่ ถา้ใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้าท่ีน่ี จะมีลูกเตม็บา้นหลานเตม็เมือง  

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

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
    น าคณะเข้าพกัที ่SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE   หรือ

เทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม   วหิารทานาล้อตวหิารทานาล้อต  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู   --  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ((BBLL))  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวหิารกลางสมุทร
อินเดีย ทานาลอท เช่ือกนัวา่มีงูเทพเจา้ลายศกัด์ิสิทธ์ิคอย
ปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นกัยามพระอาทิตย์
ตกดิน ชมวหิารและหนา้ผามหศัจรรยแ์ละจุดชมววิท่ี
งดงาม ทานาลอทเป็นวหิารท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 16 โดย
นกับุญดายงัระวาดีท่ีบ าเพญ็ศีลภาวนาและศกัด์ิสิทธ์ิมาก
เป็นท่ีนบัถือของชาวบาหลี ชมวดับนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครดงั 
ดอกแกว้การะบุหนิง และภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ 

เทีย่ง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเหนือมหาสมุทร
อินเดีย พร้อมชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวหิารหนุมาน ลิงมากมาย
ท่ีมาชุมนุมกนัท่ีวหิาร (กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลูบหวัลิงโดยเด็ดขาด)     

 
นั้นเดินทางเขา้ชม อนุสาวรียม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระ
วษิณุ อนุสาวรียข์นาดใหญ่คร่ึงตวั จ  าลองมาจากรูปสักการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก 
เป็นรูปป้ันพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ 
เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสูง 150 



 

 

    

เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนกั 4,000 ตนั  สวนวษิณุแห่งน้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 
ไร่ และสถานท่ีแห่งน้ียงัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น 
แขกเมืองอีกดว้ย  

......... น.  ออกเดินทางไปสนามบินงูราลยั เพื่อท าการเช็คอิน 
19.20 น.  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที ่ SL259 
23.05 น.  เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 

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

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกนิ 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 

อตัราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

SEP 2019 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

5-7 SEP 2019 
11,555.- 
9,999.- 

-6,500 2,900.- 

6-8 SEP 2019 11,555.- 
7-9 SEP 2019 10,555.- 

12-14 SEP 2019 11,555.- 
13-15 SEP 2019 11,555.- 

14-16 SEP 2019 10,555.- 

19-21 SEP 2019 11,555.- 

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 วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

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 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

12,555.- 

12-14 OCT 2019 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

13,555.- 

18-20 OCT 2019 11,555.- 

19-21 OCT 2019 11,555.- 

24-26 OCT 2019 10,555.- 
25-27 OCT 2019 11,555.- 
26-28 OCT 2019 11,555.- 

NOV 2019 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 NOV 2019 11,555.- 

-6,500 2,900.- 

2-4 NOV 2019 10,555.- 
8-10 NOV 2019 11,555.- 
9-11 NOV 2019 10,555.- 

16-18 NOV 2019 11,555.- 
22-24 NOV 2019 11,555.- 

23-25 NOV 2019 10,555.- 

30 NOV – 2 DEC 2019 11,555.- 

DEC 2019 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

5-7 DEC 2019 
วนัพอ่แห่งชาติ 

12,999.- 
-6,500 2,900.- 

6-8 DEC 2019 13,555.- 



 

 

    

///// 
SL259 

1920-2305 

วนัพอ่แห่งชาติ 
13-15 DEC 2019 11,555.- 
14-16 DEC 2019 11,555.- 
21-23 DEC 2019 11,555.- 
22-24 DEC 2019 10,555.- 
28-30 DEC 2019 
เทศกาลปีใหม่ 

13,555.- 

29-31 DEC 2019 
เทศกาลปีใหม่ 

13,555.- 

 
30 DEC – 1 JAN 2019 

เทศกาลปีใหม่ 
13,999.- 

  

 
31 DEC – 2 JAN 2019 

เทศกาลปีใหม่ 
13,555.- 

  

JAN 2020 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

4-6 JAN 2020 10,555.- 

-6,500 2,900.- 

10-12 JAN 2020 11,555.- 

11-13 JAN 2020 10,555.- 

17-19 JAN 2020 11,555.- 
18-20 JAN 2020 10,555.- 
24-26 JAN 2020 

วนัตรุษจีน 
12,555.- 

25-27 JAN 2020 10,555.- 
31 JAN – 2 FEB 2020 11,555.-   

FEB 2020 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

1-3 FEB 2020 11,555.- 
-6,500 2,900.- 8-10 FEB 2020 

วนัหยดุมาฆบูชา 
13,555.- 



 

 

    

///// 
SL259 

1920-2305 

14-16 FEB 2020 11,555.- 
15-17 FEB 2020 10,555.- 

22-24 FEB 2020 11,555.- 

28 FEB – 1 MAR 2020 11,555.- 

29 FEB – 2 MAR 2020 10,555.- 

MAR 2020 

Flight วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

มีตั๋วแล้ว 
หักค่าตั๋ว 

พกัเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

6-8 MAR 2020 11,555.- 

-6,500 2,900.- 

7-9 MAR 2020 10,555.- 

13-15 MAR 2020 11,555.- 

14-16 MAR 2020 10,555.- 
20-22 MAR 2020 11,555.- 
21-23 MAR 2020 11,555.- 
27-29 MAR 2020 11,555.- 

28-30 MAR 2020 11,555.- 
 

❖ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เกบ็ที่สนามบิน 
❖ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 

**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 
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 3,000 บาท 
 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วนั 



 

 

    

อตัราค่าบริการนี้รวม   
➢ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  
➢ ค่าท่ีพกั 2-3 ท่านต่อ 1 หอ้ง 2 คืน 
➢ ค่ารถโคช้ปรับอากาศท่องเท่ียวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ  
➢ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
➢ ค่าธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินท่ีน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
➢ บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัเดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทย์
และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

➢  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแลว้  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

❖ ไม่รวมค่าทปิไกด์ + ค่าทปิคนขับรถ 1500 บาท เกบ็ทีส่นามบิน 
❖ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

➢ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ  
➢ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
➢ ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว /ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย  
➢ ค่าน ้าหนกัท่ีเกินพิกดั  
➢ ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
➢ ในกรณีค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินท่ีเกินกวา่ท่ีปรับข้ึนแลว้ ณ วนัท่ี 10 มกราคม 61 ผูโ้ดยสารจะตอ้ง

จ่ายช าระเพิ่มเติม  
 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดบัเดยีวกนั เวลาใกล้เคยีงกัน โดยจะมีการ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบิน Low Cost 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน  
มัดจ าท่านละ 7,000 บาท และกรุณาช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนั หากช าระล่าช้าทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลกิการจอง เพ่ือเปิดโอกาสให้กบัผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณต้ีองการช าระผ่านช่องทางอ่ืนๆ กรุณาติดต่อผ่าน
เจ้าหน้าที่ 



 

 

    

หมายเหตุ  
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ / บริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบาง
รายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (ส าคญัมาก) 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็    
 
เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง 
อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

*** ราคาตั๋วโปรโมช่ัน หลงัจากช าระเงินไม่สามารถยกเลกิได้  ทางผู้จัดขอปฏเิสธการคืนเงินในทุกกรณ ี*** 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


