
 

 

รหสัทวัร  SUP2000126 
ทัวรอนิโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) 
บินตรงดวยสายการบินแหงชาติ การบินไทย เพียง 4 ช่ัวโมงนิดๆ 
พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทําเลเยี่ยม 
ชมพระอาทติยตกดินที ่วหิารตานะห ล็อต  
แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 
นําชมวดัเบซากีย วดัที่ใหญ สวย และศักด์ิสิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหล ี
ถายรูปกบัแหลงทองเที่ยวสุดชิค ชิงชา BALI SWING 
แวะชมหาดทรายสีดํา สวยงามแปลกตา 
ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
ทานซีฟู�ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสทองถิ่นทานละ 500 GR 
ชิมเปดกรอบ บาหลี อาหารทองถิน่  
ชมทศันียภาพเทอืกเขาเบดูกัล – สวนสวรรคอลููดานู – ประตูสวรรค HANDARA GATE 

 



 

 

  
 
 

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

วันแรกวันแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอลููวาตู วหิารอลููวาตู ––  หาดจิมบารัหาดจิมบารันน  
((DD))    
05.30 น. คณะมาพรอมกันทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว H-J สาย

การบนิไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหการ
ตอนรับ  

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

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะ
บาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัย
ดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลทีี่สนามบิน นําทานเดินทางผานประตู
เทพเจาเขาสูตัวเมือง ชมอนุสาวรียมหาภารตะ, สัญลักษณของเกาะบาหลี, 
ผานชมอนุสาวรีย บิมา เทพเจาแหงทองทะเล ยาน Kartika Plaza 
หลังจากน้ันเดินทางเขาชม อนุสาวรียมหาภารตะ Garuda Wisnu 
Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียขนาดใหญคร่ึงตัว 
จําลองมาจากรูปสักการะของพระวษิณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูปปم�นพระ
วิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮนิดู ขี่นกครุฑ (นก
อินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึง่เปนพาหนะ
ของพระองค มคีวามสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 
ตัน  สวนวษิณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานที่แหงน้ี
ยังใชจดัแสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน 
แขกเมืองอีกดวย ตอจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วหิารอลููวาตู 
ที่ต้ังอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมววิทวิทศันทีง่ดงาม



 

 

อีกมมุหน่ึงของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชุมนุมกันที่
วิหาร (กรุณาระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบหวัลิงโดยเด็ดขาด)     

 
 
 
 
 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดีั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบา

ลัน พิเศษ!!เมนูกุงมังกรยางราดซอสบารบีควิ (ขนาด 500 กรัม) พรอม
ชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลบัขอบฟ�าริมมหาสมทุรและดนตรี
บรรเลงตามชายฝم�ง (LOCAL MENU) 

 
พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH   หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่องวันทีส่อง  วัดเบซากีย วัดเบซากีย – เทือกเขาคินตามณี – วดัน้ําพุศักดิส์ิทธิ์ – BALI SWING 
- ตลาดปราบเซียน  ((BBLLDD)) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมทีพั่ก 
 นําคณะเขาชม วดัเบซากี เปนวดัที่

รวบรวมความเปนที่สุดของ บาหลี ไว
หลายประการ นอกจากจะเปนวัดที่
ใหญที่สุด สวยงามที่สดุ มี
ความสําคญัมากที่สุด ยังเปนวดัทีม่ี
ประวัตศิาสตรยาวนานที่สุด วัดแหงน้ี
ถือเปนมารดา ของมวลวหิาร เพราะเปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดบน 
เกาะบาหล ีและยงัถือวาเปนวัดที่ศักสิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง วดัเบซากี เร่ิม
สรางใน ศตวรรษที8่ และไดขยายจนมีขนาดเทาปจจุบัน  คนบาหลียกให
เปนวดัหลวงหรือ Mother of Temple   วดัแหงน้ีเปนวดัทีม่ีขนาด
กวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆอีก23แหง อยูภายใน ซึง่กม็ี
ความสําคญั ตางๆกันไป โดยมกีารจดัวางใหเรียงรายอยูเปนขัน้ๆกวา7



 

 

ขั้น  เรียงรายไปตามไหลเขา และยงัมีแทนบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี 
ต้ังเรียงรายอีกหลายรอยแทน  มฉีากหลงัที่สวยงามเปน ภูเขาไฟคูนุงอา
กุง ซึ่งเปนภูเขาไฟลูกที่ใหญที่สุดในบาหลี และมีประวติัศาสตรที่ยาวนาน
มาต้ังแตกอนประวติัศาสตรเลยทีเดียว 
 **** หากมกีารแจงเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวดั
บาตรูแทน ***  

 
 แวะชมโรงงานหตัถกรรม // รานกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผาบาติก 
 กอนเดินทางขึ้นสูเทือกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรค

และอากาศเย็นตลอดทั้งป สถานที่สถิต ของมวลเทพเจาตางๆ ชมภู
เขาไฟบารตรู ที่ยงัคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลบีุฟเฟ�ต 
ณ ภัตตาคารลอยฟ�า ทามกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดป  

 
 ชมทะเลสาบบารตรู ทะเลสาบน้ําจืด ทีง่ดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ให

ทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกบัทศันียภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค 
หลงัจากน้ันเดินทาง สู วิหารศกัดิส์ิทธิ์ เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษ
ที่ 13 เปนวหิารศักดิ์สทิธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาใน
ราชวงศกษัตริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพศัุกด์ิสิทธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ที่ผดุ
ขึ้นจากใตดินเปนพันป โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักดิ์สทิธิ์ และแทน
บูชาเทพที่ศักด์ิสิทธิ์และมหศัจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา 
ชาวบาหลีเช่ือวา ถาใครอยากมีลกู ลองมาด่ืมหรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลกู
เต็มบานหลานเต็มเมือง  

 จากน้ันนําชมและชอปปم�งยาน “ตลาด
ปราบเซียน” ใหทานไดสนุกสนานกับการ
ตอรองสินคาพืน้เมอืงในตลาด และราคาถกู
ที่สุดในบรรดาตลาดตางๆ ของพื้นเมอืง   
กอนเดินทางไปสูหมูบาน Celux ชมการทําเคร่ืองเงินเคร่ืองทองที่
งดงาม 



 

 

 คณะเดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค Bali Swing   
 (รวมคาขึ้นบาหลสีวิงคแลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน     ทาทาย
ความตื่นเตนดวยการน่ังชิงชาทีม่คีวามสูงและทานสามารถ เก็บภาพ
ระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดให
ทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย เชน รังนก 

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

 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL 
DIRTY DUCK ชิมอาหารทองถิน่ เปดกรอบสไตลบาหล ี 

     
พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  
 หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่ามวันทีส่าม    บาหลี บาหลี ––  วดัวดัเม็งวี เม็งวี --  วัดอลุัน ดานู  --  นําทานชม ประตสูวรรค นําทานชม ประตสูวรรค หรือ หรือ 
HHAANNDDAARRAA    HHEEAAVVEENN  GGAATTEE  ––  วหิารทานาลอตวหิารทานาลอต  ((BBLLDD))  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม     
 นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วดัที่สวยงามที่สดุ 1 ใน 6 วดัของ

บาหลี อดีตเปนวดัหลวงของกษตัริยแหงราชวงศเมง็วีใชประกอบ
พิธีกรรมของกษตัริยแหงราชวงศเมง็วีเทาน้ันถกูสรางในคริสตศตวรรษที ่
17 ทีม่คีวามสวยงามมีสระน้ําลอมรอบบริเวณวัดอันงดงาม 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ต้ังอยูในมุนดุคหมูบานนอก
เสนทางประมาณสองช่ัวโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึง่ไดรับความนิยม
และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับผูคนที่ช่ืนชอบในการถายภาพ 



 

 

 นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เปน
ประตูทีว่ากันวาเปนเสนทางสูความสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทที่คนริ
ยมมาและมช่ืีอเสียงอยางมาก 

 หลังจากน้ันเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทอืกเขาที่งดงาม อากาศเย็น
ตลอดทัง้ป ชมสวนผลไม, ผัก, 
ตนไมตางๆ ทศันียภาพของบาหลี 
ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล 
หมูบานดัชทและ ปุระอันที่งดงาม
สองขางทางขึ้นภูเขา 

บาย บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม วัดอลุัน ดานู อยูในระดบัความสงู 4,300 ฟตุจาก
ระดับน้ําทะเล ต้ังอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปน
ภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถกูค่ันดวยปุยเมฆสขีาว บริเวณที่ไมสามารถเดิน
ขามไปได จะมีลกัษณะเดนตรงศาลาซึ่งมหีลังคาทรงสงูที่รียกวาเมรุ มงุดวย
ฟางซอนกันถงึ 11 ช้ัน สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกบัอากาศหนาวเย็น
ตลอดทัง้ป วดัแหงน้ีต้ังอยูริม ทะเลสาบบราตนั เปนทะเลสาบทีม่ีมนตขลัง 
ฉากหลงัคอืทุงนาขั้นบันไดทีค่อย ๆ ลาดตําลง เปนทะเลสาบที่มช่ืีอเสียง ซึ่ง
มีรีสอรทใหนักทองเที่ยวทีต่องการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขา
ไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นววิที่สวยงามของ
ยอดเขาคนิตามณี นอกจากน้ี ยงัเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความ
ต่ืนเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 
นําทานเดินทางสู วหิารทานาล็อท วิหารงอัูนศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึง่
สรางไวเพื่อบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวหิารโบราณ สรางขึน้ในคริสต
ศตวรรษที ่11 ซึง่สรางไวริมมหาสมทุรอินเดีย ทานสามารถชมความงาม
และแบบการสรางอันแปลกตาของวหิารศักด์ิสิทธิ ์

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่ี่วันทีส่ี่  หาดทรายสีดําหาดทรายสีดํา--SShhooppppiinngg  KKuuttaa  ––  อนุสาวรียมหาอนุสาวรียมหาภารตะ ภารตะ ––  กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ 
  ((BBLL))  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั  
 นําคณะแวะถายรูปหาดทรายสดีํา BLACK SAND BEACH 
 นําทานไป ช็อปปم�งราน KRISNA ซื้อของที่ระลึกกอนกลับ 
 อิสระช็อปปم�งยาน KUTA CENTER หากมีเวลา  

เที่ยง  นําทานไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บาย คณะแวะถายรูปอนุสาวรียมหาภารตะที่งดงามกอนนําทานเดินทางไปยัง

สนามบิน  
16.10 น.  นําทานเดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่ TG432 
19 25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอมรบัความ
ประทับใจ 

 
******************************* 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบรกิารดวยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบนิ  
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง*** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

JAN 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด หักคา
ตั๋ว พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 TG432 
1610-1925 

2-5 JAN 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
9-12 JAN 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
16-19 JAN 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
23-26 JAN 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
30 JAN – 2 FEB 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

FEB 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด หักคา
ตั๋ว พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 TG432 
1610-1925 

7-10 FEB 2020 
วันมาฆบูชา 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
13-16 FEB 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
20-23 FEB 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
27 FEB- 1 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

MAR 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด หักคา
ตั๋ว พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 TG432 
1610-1925 

5-8 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
12-15 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
19-22 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
26-29 MAR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

APR 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด หักคา
ตั๋ว พักเดี่ยว 

TG431  
0935-1455 TG432 
1610-1925 

3-6 APR 2020 
วันฉัตรมงคล 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
10-13 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
11-14 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 27,999.- -9,500.- 5,900.- 
12-15 APR 2020 
เทศกาลสงกรานต 27,999.- -9,500.- 5,900.- 
16-19 APR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
23-26 APR 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

MAY 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ จอยแลนด หักคา พักเดี่ยว 



 

 

ทานละ ตั๋ว 

TG431  
0935-1455 TG432 
1610-1925 

1-4 MAY 2020 
วันแรงงาน 27,999.- -9,500.- 5,900.- 
7-10 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
14-17 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
21-24 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 
28-31 MAY 2020 26,999.- -9,500.- 5,900.- 

 
**สําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 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   

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป) / คาที่พกั 2 ทานตอ 1 หองคู  
  คารถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทกุมือ้ที่ระบุในรายการ  
  คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ  
  คาธรรมเนียมสมัภาระที่ฝากขึ้นเคร่ืองทานละ 1 ช้ินที่น้ําหนักไมเกิน 30 กก.  
  บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกบัลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดย
จะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงนิในการเบิก) 

   รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
  คาทาํเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาทีม่ีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย  
  คาน้ําหนักที่เกินพกิัด /คาทปิไกด และคนรถทองถิน่  4 US ตอคน , ตอวนั ยงัไมรวม

ทิปหวัหนาทัวรตามความพงึพอใจ 
  คาบริการไมรวมภาษี 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3%  
  ในกรณีคาธรรมเนียมเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับขึน้แลว ณ วนัที่ 19 

กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพิม่เตมิ  



 

 

  ทิปหวัหนาทัวรตามความพงึพอใจในการบริการ 
 

**ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบนิ Low Cost 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน  
มัดจําทานละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 
หากชําระลาชาทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการจอง เพ่ือเปดโอกาสใหกบั
ผูโดยสารทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ กรณุาติดตอผานเจาหนาที ่
 
หมายเหต ุ 
บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถงึ 
15 ทาน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมติองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มี
การขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการไม
สามารถขอหกัคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทวัรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
 
เอกสารที่ใชในการเดนิทาง  
1. หนังสือเดินทางทีม่ีอายุจนถงึวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทบัตราอยางนอย 2 หนาเต็ม    
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และตวัแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึง่
ไมอาจรับผดิชอบตอความเสียหายตางๆ  ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษทัฯ อาท ิการ
นัดหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือ
คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึ้นทัง้ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง 
หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 



 

 

(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่องการันตี มัดจํากับทางสายการบนิ
หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงนิได) 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทวัร 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา  14  วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 
 
5. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลกิ 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษทัระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด 
ๆ 

 
7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เทีย่วบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
8. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันักทองเที่ยวเอง 
 
9. เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 


