
 

 

รหัสทัวร SUP1901717 

ทัวรบาหลี พรีเมยีม  4 วัน 3 คืน (TG) 
วัดเบซากีย    ประตูสวรรค   ทานซีฟู�ด   Bali Swing  
พักโรงแรม 5 ดาว   Black Sand Beach   ภูเขาไฟคินตามณี 
 

 
  
 



 

 

 บินตรงดวยสายการบินแหงชาติ การบินไทย เพียง 4 ช่ัวโมงนิดๆ 
 พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรหูราสะดวกสบาย ทําเลเย่ียม 
 ชมพระอาทิตยตกดินที่ วิหารตานะห ล็อต  

แสงแดดกระทบพ้ืนทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 
 นําชมวัดเบซากีย วัดที่ใหญ สวย และศักดิ์สิทธ์ิที่สุดบนเกาะบาหลี 
 ถายรูปกับแหลงทองเที่ยวสุดชิค ชิงชา BALI SWING 
 แวะชมหาดทรายสีดํา สวยงามแปลกตา 
 ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
 ทานซีฟู�ด ริมหาดจิมบารนั + Lobster ราดซอสทองถิ่นทานละ 500 GR 
 ชิมเปดกรอบ บาหลี อาหารทองถิ่น  
 ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรคอูลูดานู – ประตูสวรรค HANDARA 

GATE 
 

*****10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย***** 
 

*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาทายรายการ *** 
วันแรกวันแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหลี บาหลี ––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วิหารอูลูวาตู วิหารอูลูวาตู ––  หาดจิมบารัหาดจิมบารันน  
((DD))    
05.30 น. คณะมาพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สาย

การบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหการ
ตอนรับ  

08.50- น. นําทานบินลัดฟ�าสู “เกาะสวรรคบาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการ
บินไทย เท่ียวบินที TG431  

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะ
บาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัย
ดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน นําทานเดินทางผานประตู
เทพเจาเขาสูตัวเมือง ชมอนุสาวรียมหาภารตะ, สัญลักษณของเกาะบาหลี, 
ผานชมอนุสาวรีย บิมา เทพเจาแหงทองทะเล ยาน Kartika Plaza 



 

 

หลังจากน้ันเดินทางเขาชม อนุสาวรียมหาภารตะ Garuda Wisnu 
Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียขนาดใหญครึ่งตัว 
จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูปปم�นพระ
วิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นก
อินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเปนพาหนะ
ของพระองค มีความสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดนํ้าหนัก 4,000 
ตัน  สวนวิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานที่แหงน้ี
ยังใชจัดแสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน 
แขกเมืองอีกดวย ตอจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู 
ที่ต้ังอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนที่งดงาม
อีกมุมหน่ึงของเกาะบาหล ีชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันที่
วิหาร (กรุณาระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 
 
 
 
 

 
 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบา

ลัน พิเศษ!!เมนูกุงมังกรยางราดซอสบารบีคิว (ขนาด 500 กรัม) พรอม
ชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟ�าริมมหาสมุทรและดนตรี
บรรเลงตามชายฝم�ง (LOCAL MENU) 

 
พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สองวันที่สอง  วัดเบซากีย วัดเบซากีย – เทือกเขาคินตามณี – วดัน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ – BALI SWING 
- ตลาดปราบเซียน  ((BBLLDD)) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําคณะเขาชม วัดเบซากี เปนวัดที่

รวบรวมความเปนที่สุดของ บาหลี ไว
หลายประการ นอกจากจะเปนวัดที่
ใหญที่สุด สวยงามที่สุด มี
ความสําคัญมากที่สุด ยังเปนวัดทีม่ี
ประวตัิศาสตรยาวนานที่สุด วัดแหงน้ี
ถือเปนมารดา ของมวลวิหาร เพราะเปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดบน 
เกาะบาหลี และยังถือวาเปนวัดที่ศักสิทธ์ิเหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริ่ม
สรางใน ศตวรรษที8่ และไดขยายจนมีขนาดเทาปจจุบัน  คนบาหลียกให
เปนวัดหลวงหรือ Mother of Temple   วัดแหงน้ีเปนวัดที่มีขนาด
กวางใหญไพศาล ประกอบดวยวดัเล็กๆอีก23แหง อยูภายใน ซึ่งก็มี
ความสําคัญ ตางๆกันไป โดยมีการจัดวางใหเรียงรายอยูเปนขั้นๆกวา7
ขั้น  เรียงรายไปตามไหลเขา และยังมีแทนบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี 
ตั้งเรียงรายอีกหลายรอยแทน  มีฉากหลังที่สวยงามเปน ภูเขาไฟคูนุงอา
กุง ซ่ึงเปนภูเขาไฟลูกที่ใหญที่สุดในบาหลี และมีประวัตศิาสตรที่ยาวนาน
มาตั้งแตกอนประวตัิศาสตรเลยทีเดียว 
 **** หากมีการแจงเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัด
บาตูรแทน ***  

 
 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รานกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผาบาติก 
 กอนเดินทางขึ้นสูเทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค

และอากาศเย็นตลอดทั้งป สถานที่สถิต ของมวลเทพเจาตางๆ ชมภู
เขาไฟบารตูร ที่ยังคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ�ต 
ณ ภัตตาคารลอยฟ�า ทามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดป  



 

 

 
 ชมทะเลสาบบารตูร ทะเลสาบน้ําจืด ที่งดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ให

ทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค 
หลังจากน้ันเดินทาง สู วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษ
ที่ 13 เปนวิหารศักดิ์สทิธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาใน
ราชวงศกษตัริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ที ่TIRTA EMPUL  ที่ผุด
ขึ้นจากใตดินเปนพันป โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักด์ิสิทธ์ิ และแทน
บูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา 
ชาวบาหลีเชื่อวา ถาใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลูก
เต็มบานหลานเต็มเมือง  

 จากน้ันนําชมและชอปปم�งยาน “ตลาด
ปราบเซียน” ใหทานไดสนุกสนานกับการ
ตอรองสินคาพื้นเมืองในตลาด และราคาถูก
ที่สุดในบรรดาตลาดตางๆ ของพื้นเมือง   
กอนเดินทางไปสูหมูบาน Celux ชมการทําเครื่องเงินเครื่องทองที่
งดงาม 

 คณะเดินทางเที่ยวชม  บาหล ีสวิงค Bali Swing   
 (รวมคาขึ้นบาหลีสวิงคแลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน     ทาทาย
ความต่ืนเตนดวยการน่ังชิงชาท่ีมีความสูงและทานสามารถ เก็บภาพ
ระหวางน่ังชงิชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดให
ทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย เชน รังนก 

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

 
 
 

 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL 
DIRTY DUCK ชิมอาหารทองถิ่น เปดกรอบสไตลบาหล ี 

     
พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  

 หรือเทียบเทา 
 

วันที่สามวันที่สาม    บาหลี บาหลี ––  วัดวัดเม็งวี เม็งวี --  วัดอุลัน ดานู  --  นําทานชม ประตูสวรรค หรือ นําทานชม ประตูสวรรค หรือ 
HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วิหารทานาลอตวิหารทานาลอต  ((BBLLDD))  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม     
 นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของ

บาหลี อดีตเปนวัดหลวงของกษตัริยแหงราชวงศเม็งวีใชประกอบ
พิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทาน้ันถูกสรางในคริสตศตวรรษที่ 
17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ําลอมรอบบริเวณวัดอันงดงาม 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ตั้งอยูในมุนดุคหมูบานนอก
เสนทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งไดรับความนิยม
และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับผูคนที่ช่ืนชอบในการถายภาพ 

 นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เปน
ประตูที่วากันวาเปนเสนทางสูความสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทที่คนริ
ยมมาและมีช่ือเสียงอยางมาก 

 หลังจากน้ันเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็น
ตลอดทั้งป ชมสวนผลไม, ผัก, 
ตนไมตางๆ ทัศนียภาพของบาหลี 
ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู
บานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงามสอง
ขางทางขึ้นภูเขา 

บาย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจาก

ระดับน้ําทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปน



 

 

ภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถกูคั่นดวยปุยเมฆสีขาว บริเวณที่ไมสามารถเดิน
ขามไปได จะมีลักษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ มุงดวย
ฟางซอนกันถึง 11 ชัน้ สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
ตลอดทั้งป วัดแหงน้ีตัง้อยูริม ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบที่มีมนตขลัง 
ฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่คอย ๆ ลาดตําลง เปนทะเลสาบที่มชีื่อเสียง ซึ่ง
มีรีสอรทใหนักทองเที่ยวที่ตองการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขา
ไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่สวยงามของ
ยอดเขาคินตามณี นอกจากน้ี ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความ
ตื่นเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 
นําทานเดินทางสู วิหารทานาลอ็ท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่ง
สรางไวเพื่อบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สรางขึน้ในคริสต
ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงาม
และแบบการสรางอันแปลกตาของวิหารศักดิส์ิทธิ์ 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 

 
 
 
 
 

 
 

พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  
 หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่สี่วันที่สี่  หาดทรายสีดําหาดทรายสีดํา--SShhooppppiinngg  KKuuttaa  ––  อนุสาวรียมหาภารตะ อนุสาวรียมหาภารตะ ––  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 
  ((BBLL))  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําคณะแวะถายรูปหาดทรายสีดํา BLACK SAND BEACH 
 นําทานไป ช็อปปم�งราน KRISNA ซือ้ของที่ระลึกกอนกลับ 
 อิสระช็อปปم�งยาน KUTA CENTER หากมีเวลา  

เที่ยง  นําทานไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย คณะแวะถายรูปอนุสาวรียมหาภารตะที่งดงามกอนนําทานเดินทางไปยัง

สนามบิน  
16.10 น.  นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG432 
19 25 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความ
ประทับใจ 

******************************* 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

JUNE 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

13-16 JUNE 
2019 26,999.- 

-9,500.- 5,900.- 27-30 JUNE 
2019 26,999.- 

JULY 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

13-16 JULY 
2019 

วันเขาพรรษา 
27,999.- 

-9,500.- 5,900.- 26-29 JULY 
2019 

วันเฉลิมพระ
ชมมพรรษา ร.

10 

27,999.- 

AUG 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

9-12 AUG 
2019 

วันแมแหงชาต ิ
26,999.- 

-9,500.- 5,900.- 
22-25 AUG 

2019 26,999.- 



 

 

SEP 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

5-8 SEP 
2019 26,999.- 

-9,500.- 5,900.- 19-22 SEP 
2019 26,999.- 

OCT 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

11-14 OCT 
2019 

วันคลายวัน
สวรรคต ร.9 

27,999.- 
-9,500.- 5,900.- 

17-20 OCT 
2019 26,999.- 

NOV 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

7-10 NOV 
2019 26,999.- 

-9,500.- 5,900.- 21-24 NOV 
2019 26,999.- 



 

 

 
DEC 2019 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

TG431  
0935-1455 

TG432 
1610-1925 

5-8 DEC 
2019 

วันพอแหงชาต ิ
27,999.- 

-9,500.- 5,900.- 

12-15 DEC 
2019 26,999.- 

19-22 DEC 
2019 26,999.- 

28-31 DEC 
2019 

วันหยุดปใหม 
28,999.- 

29 DEC – 1 
JAN 20 

วันหยุดปใหม 
29,999.- 

**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  1,000 บาท  
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 2,000 บาท  
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                              ราคา 6,000 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) / คาท่ีพัก 2 ทานตอ 1 หองคู  
 คารถโคชปรบัอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  



 

 

 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ  
 คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไมเกิน 30 กก.  
 บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวนัเดินทางเทาน้ันโดย
จะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมคาภาษสีนามบินบาหลีแลว  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องด่ืมนอกรายการ 
 คาทําเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย  
 คาน้ําหนักที่เกินพิกัด /คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น  4 US ตอคน , ตอวัน ยังไมรวม

ทปิหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ 
 คาบรกิารไมรวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับข้ึนแลว ณ วันที่ 19 

กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพิ่มเติม  
 ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบรกิาร 

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ

แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  
มัดจําทานละ 10,000 บาท และกรุณาชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 
หากชําระลาชาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพ่ือเปดโอกาสใหกับ
ผูโดยสารทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ กรุณาติดตอผานเจาหนาที่ 
 
 



 

 

หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 
15 ทาน / ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มี
การขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการไม
สามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม    
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซ่ึง
ไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การ
นัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือ
คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสญูหาย 
ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถกูตอง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบิน
หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอื
ตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงินได) 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา  14  วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

 
5. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

6. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

 
7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
9. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 


