รหัสทัวร SUP2000126
ทัวรอน
ิ โดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG)
บินตรงดวยสายการบินแหงชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทําเลเยี่ยม
ชมพระอาทิตยตกดินที่ วิหารตานะห ล็อต
แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
นําชมวัดเบซากีย วัดที่ใหญ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี
ถายรูปกับแหลงทองเที่ยวสุดชิค ชิงชา BALI SWING
แวะชมหาดทรายสีดาํ สวยงามแปลกตา
ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
ทานซีฟด
ู ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสทองถิ่นทานละ 500 GR
ชิมเปดกรอบ บาหลี อาหารทองถิน
่
ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรคอล
ู ูดานู – ประตูสวรรค HANDARA GATE

*****10 ทานออกเดินทาง มีหวั หนาทัวรจากเมืองไทย*****
*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาทายรายการ ***
วันแรก
(D)
05.30 น.

08.50- น.
14.15 น.

กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน

คณะมาพรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว H-J สาย
การบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหการ
ตอนรับ

นําทานบินลัดฟาสู “เกาะสวรรคบาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการ

บินไทย เที่ยวบินที TG431

เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะ
บาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัย

ดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน นําทานเดินทางผานประตู

เทพเจาเขาสูต
 ัวเมือง ชมอนุสาวรียม
 หาภารตะ, สัญลักษณของเกาะบาหลี,
ผานชมอนุสาวรีย บิมา เทพเจาแหงทองทะเล ยาน Kartika Plaza
หลังจากนั้นเดินทางเขาชม อนุสาวรียม
 หาภารตะ Garuda Wisnu

Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียข นาดใหญครึ่งตัว

จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูป
 กปองโลก เปนรูปปﻤนพระ
วิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นก

อินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึง่ เปนพาหนะ

ของพระองค มีความสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดนํ้าหนัก 4,000
ตัน สวนวิษณุแหงนีม
้ ีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานที่แหงนี้
ยังใชจด
ั แสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอ
 นรับแขกบาน

แขกเมืองอีกดวย ตอจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู
ที่ตงั้ อยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนทงี่ ดงาม

อีกมุมหนึง่ ของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายทีม
่ าชุมนุมกันที่

วิหาร (กรุณาระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)

คํ่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบา

ลัน พิเศษ!!เมนูกงุ มังกรยางราดซอสบารบีควิ (ขนาด 500 กรัม) พรอม

ชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลบ
ั ขอบฟาริมมหาสมุทรและดนตรี
บรรเลงตามชายฝง( ﻤLOCAL MENU)

พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเทา
วันทีส
่ อง
เชา

วัดเบซากีย – เทือกเขาคินตามณี – วัดนํ้าพุศักดิส
์ ิทธิ์ – BALI SWING
- ตลาดปราบเซียน (BLD)

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
 นําคณะเขาชม วัดเบซากี เปนวัดที่
รวบรวมความเปนที่สุดของ บาหลี ไว
หลายประการ นอกจากจะเปนวัดที่
ใหญที่สุด สวยงามที่สด
ุ มี
ความสําคัญมากที่สุด ยังเปนวัดทีม
่ ี
ประวัตศ
ิ าสตรยาวนานที่สด
ุ วัดแหงนี้
ถือเปนมารดา ของมวลวิหาร เพราะเปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สด
ุ บน
เกาะบาหลี และยังถือวาเปนวัดที่ศก
ั สิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริม
่
สรางใน ศตวรรษที8
่ และไดขยายจนมีขนาดเทาปจจุบัน คนบาหลียกให
เปนวัดหลวงหรือ Mother of Temple วัดแหงนี้เปนวัดทีม
่ ีขนาด
กวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆอีก23แหง อยูภายใน ซึง่ ก็มี
ความสําคัญ ตางๆกันไป โดยมีการจัดวางใหเรียงรายอยูเปนขัน
้ ๆกวา7

ขั้น เรียงรายไปตามไหลเขา และยังมีแทนบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี
ตั้งเรียงรายอีกหลายรอยแทน มีฉากหลังที่สวยงามเปน ภูเขาไฟคูนงุ อา
กุง ซึ่งเปนภูเขาไฟลูกที่ใหญที่สด
ุ ในบาหลี และมีประวัตศ
ิ าสตรที่ยาวนาน
มาตัง้ แตกอ
 นประวัตศ
ิ าสตรเลยทีเดียว
**** หากมีการแจงเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัด
บาตูรแทน ***
 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รานกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผาบาติก

 กอนเดินทางขึ้นสูเทือกเขา Kintamani ทีง่ ดงามราวสรวงสวรรค

และอากาศเย็นตลอดทั้งป สถานที่สถิต ของมวลเทพเจาตางๆ ชมภู

เที่ยง

 ลอดเวลา
เขาไฟบารตรู  ที่ยงั คงรอวันปะทุอยูต

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟต
ณ ภัตตาคารลอยฟา ทามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดป

 ชมทะเลสาบบารตรู  ทะเลสาบนํา้ จืด ทีง่ ดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ให
ทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกับทัศนียภาพทีง่ ดงามราวสรวงสวรรค

์ ิทธิ์ เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษ
หลังจากนัน
้ เดินทาง สู วิหารศักดิส
ที่ 13 เปนวิหารศักดิ์สท
ิ ธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาใน

ราชวงศกษัตริยเทานั้น ชมบอนํา้ พุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผด
ุ
ขึ้นจากใตดินเปนพันป โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศก
ั ดิ์สท
ิ ธิ์ และแทน
บูชาเทพที่ศก
ั ดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา

ชาวบาหลีเชือ
่ วา ถาใครอยากมีลก
ู ลองมาดื่มหรืออาบนํ้าที่นี่ จะมีลก
ู
เต็มบานหลานเต็มเมือง

 จากนั้นนําชมและชอปปง ﻤยาน “ตลาด

ปราบเซียน” ใหทานไดสนุกสนานกับการ

ตอรองสินคาพืน
้ เมืองในตลาด และราคาถูก
ที่สุดในบรรดาตลาดตางๆ ของพื้นเมือง

กอนเดินทางไปสูหมูบา น Celux ชมการทําเครื่องเงินเครื่องทองที่
งดงาม

 คณะเดินทางเที่ยวชม บาหลี สวิงค Bali Swing

(รวมคาขึ้นบาหลีสวิงคแลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน

ทาทาย

ความตื่นเตนดวยการนั่งชิงชาทีม
่ ค
ี วามสูงและทานสามารถ เก็บภาพ

ระหวางนั่งชิงชาโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณนั้นมีจุดให
ทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย เชน รังนก

http://basdeatayana.com/gallerybas-de-atayana/

คํ่า

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร LOCAL MENU >>> BEBEK BENGIL
่ เปดกรอบสไตลบาหลี
DIRTY DUCK ชิมอาหารทองถิน

พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH
 หรือเทียบเทา
วันทีส
่ าม
เชา

บาหลี – วัดเม็งวี - วัดอุลัน ดานู - นําทานชม ประตูสวรรค หรือ
HANDARA HEAVEN GATE – วิหารทานาลอต (BLD)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สด
ุ 1 ใน 6 วัดของ
บาหลี อดีตเปนวัดหลวงของกษัตริยแ หงราชวงศเม็งวีใชประกอบ

พิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทานั้นถูกสรางในคริสตศตวรรษที่
17 ทีม
่ ค
ี วามสวยงามมีสระนํา้ ลอมรอบบริเวณวัดอันงดงาม

 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ตัง้ อยูในมุนดุคหมูบา นนอก
เสนทางประมาณสองชัว่ โมงทางตอนเหนือของอูบด
ุ ซึง่ ไดรบ
ั ความนิยม
และกลายเปนสถานที่ทอ
 งเที่ยวสําหรับผูคนที่ชน
ื่ ชอบในการถายภาพ

 นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เปน

ประตูทวี่ ากันวาเปนเสนทางสูค
 วามสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทที่คนริ
ยมมาและมีชื่อเสียงอยางมาก

 หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็น
ตลอดทัง้ ป ชมสวนผลไม, ผัก,

ตนไมตา งๆ ทัศนียภาพของบาหลี
ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล

หมูบา นดัชทและ ปุระอันที่งดงาม
สองขางทางขึ้นภูเขา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ

บาย

นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจาก

ภัตตาคาร

ระดับนํ้าทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางนํา้ ริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปน

ภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกคั่นดวยปุยเมฆสีขาว บริเวณที่ไมสามารถเดิน

ขามไปได จะมีลก
ั ษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ มุงดวย
ฟางซอนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น

ตลอดทัง้ ป วัดแหงนีต
้ ั้งอยูรม
ิ ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบทีม
่ ีมนตขลัง

ฉากหลังคือทุง นาขั้นบันไดทีค
่ อย ๆ ลาดตําลง เปนทะเลสาบที่มชี ื่อเสียง ซึ่ง

มีรีสอรทใหนก
ั ทองเที่ยวทีต
่ องการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขา
ไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่สวยงามของ
ยอดเขาคินตามณี นอกจากนี้ ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความ

ตื่นเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ

นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอน
ั ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึง่
สรางไวเพื่อบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สรางขึน
้ ในคริสต
ศตวรรษที่ 11 ซึง่ สรางไวรม
ิ มหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงาม
คํ่า

และแบบการสรางอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH  หรือเทียบเทา
วันทีส
่ ี่
เชา

หาดทรายสีดํา-Shopping Kuta – อนุสาวรียมหาภารตะ – กรุงเทพฯ
(BL)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พก
ั
 นําคณะแวะถายรูปหาดทรายสีดํา BLACK SAND BEACH
 นําทานไป ช็อปปﻤงราน KRISNA ซื้อของที่ระลึกกอนกลับ

เที่ยง
บาย

16.10 น.

19 25 น.

ประทับใจ

 อิสระช็อปปﻤงยาน KUTA CENTER หากมีเวลา

นําทานไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คณะแวะถายรูปอนุสาวรียมหาภารตะที่งดงามกอนนําทานเดินทางไปยัง
สนามบิน

นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG432

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความ

*******************************

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ”
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนาํ้ มันของสายบิน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

อัตราคาบริการ
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
JAN 2020
Flight

วันเดินทาง

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

2-5 JAN 2020
9-12 JAN 2020
16-19 JAN 2020
23-26 JAN 2020
30 JAN – 2 FEB 2020

ราคาผูใหญ
ทานละ
26,999.26,999.26,999.26,999.26,999.-

จอยแลนด หักคา
ตั๋ว
-9,500.-9,500.-9,500.-9,500.-9,500.-

ราคาผูใหญ
ทานละ

จอยแลนด หักคา
ตั๋ว

พักเดี่ยว

26,999.-

-9,500.-

5,900.-

26,999.26,999.26,999.-

-9,500.-9,500.-9,500.-

5,900.5,900.5,900.-

ราคาผูใหญ
ทานละ
26,999.26,999.26,999.26,999.-

จอยแลนด หักคา
ตั๋ว
-9,500.-9,500.-9,500.-9,500.-

ราคาผูใหญ
ทานละ

จอยแลนด หักคา
ตั๋ว

พักเดี่ยว

26,999.-

-9,500.-

5,900.-

26,999.-

-9,500.-

5,900.-

27,999.-

-9,500.-

5,900.-

27,999.-

-9,500.-

5,900.-

26,999.26,999.-

-9,500.-9,500.-

5,900.5,900.-

ราคาผูใหญ

จอยแลนด หักคา

พักเดี่ยว

พักเดี่ยว
5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

FEB 2020
Flight

วันเดินทาง

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

7-10 FEB 2020
วันมาฆบูชา
13-16 FEB 2020
20-23 FEB 2020
27 FEB- 1 MAR 2020

MAR 2020
Flight

วันเดินทาง

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

5-8 MAR 2020
12-15 MAR 2020
19-22 MAR 2020
26-29 MAR 2020

พักเดี่ยว
5,900.5,900.5,900.5,900.-

APR 2020
Flight

วันเดินทาง

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

3-6 APR 2020
วันฉัตรมงคล
10-13 APR 2020
เทศกาลสงกรานต
11-14 APR 2020
เทศกาลสงกรานต
12-15 APR 2020
เทศกาลสงกรานต
16-19 APR 2020
23-26 APR 2020

MAY 2020
Flight

วันเดินทาง

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

1-4 MAY 2020
วันแรงงาน
7-10 MAY 2020
14-17 MAY 2020
21-24 MAY 2020
28-31 MAY 2020

ทานละ

ตั๋ว

27,999.-

-9,500.-

5,900.-

26,999.26,999.26,999.26,999.-

-9,500.-9,500.-9,500.-9,500.-

5,900.5,900.5,900.5,900.-

**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใ หญ 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
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ
่ องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน
อัตราคาบริการนี้รวม
คาตัว๋ เครือ
่ งบินไปกลับ (ตั๋วกรุป) / คาที่พก
ั 2 ทานตอ 1 หองคู
คารถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมือ
้ ที่ระบุในรายการ
คาบัตรเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่นํ้าหนักไมเกิน 30 กก.
บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกบ
ั ลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท
(ขึ้นอยูกบ
ั เงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทานั้นโดย
จะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาใชจา ยสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ นอกรายการ
คาทําเอกสารของผูถ
 ือตางดาว /คาวีซาทีม
่ ีคา ธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย
คานํา้ หนักที่เกินพิกัด /คาทิปไกด และคนรถทองถิน
่ 4 US ตอคน , ตอวัน ยังไมรวม
ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ
คาบริการไมรวมภาษี 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จา ย 3%
ในกรณีคาธรรมเนียมเชือ
้ เพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับขึน
้ แลว ณ วันที่ 19
กันยายน 2560 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพิม
่ เติม

ทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
เงื่อนไขการชําระเงิน
มัดจําทานละ 10,000 บาท และกรุณาชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน
หากชําระลาชาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปดโอกาสใหกบ
ั
ผูโดยสารทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ กรุณาติดตอผานเจาหนาที่
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีผูรว มคณะไมถงึ
15 ทาน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มี
การขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการไม
สามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย
เอกสารที่ใชในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางทีม
่ ีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึง่
ไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษท
ั ฯ อาทิ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือ
คาใชจา ยเพิม
่ เติมที่เกิดขึ้นทัง้ ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย
ความลาชาหรือจากอุบต
ั ิเหตุตา งๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ องการันตี มัดจํากับทางสายการบิน
หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงินได)
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 14 วัน เก็บคาใชจายทัง้ หมด
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหนาตัว๋ เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้ สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางสวนใหกับทาน
6. กรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก
่ รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษท
ั ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด
ๆ
7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เทีย
่ วบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจา ยใหตวั แทนตางประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบต
ั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
9. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

