
 

 

รหัสทัวร SUP2000140 
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน (SL) 
วัดอูลูวาตู – วัดเบซากี – ทานซีฟู�ดริมหาด 
นอน 4 ดาว – น่ังชิงชา Bali Swing 
วิหารทานาล็อต – วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ 

 

 
 
 



 

 

BALI- PRIME BALI 3D2N BY SL 
เกาะบาหล-ีวัดเบซากีย-บาหลี สวิงค 

วัดน้ําพุศักดิ์สทิธิ-์เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  
อาหารครบ 6 ม้ือ  ไมมีอิสระ  

 ไฮไลท นําคณะสักการะวัดเบซากีย วัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมืองประจําเกาะบาหล ี
 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ   
 ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  
 ชมวัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE 
 ชมวิหารทานาลอต  ริมมหาสมุทรอินเดีย 
 ทาทายความตื่นเตนดวยการน่ังชิงชา บาหลี สวิงค 

*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาทายรายการ *** 
 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

วันแรกวันแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหลี บาหลี ––  หาดจิมบาหาดจิมบารัรันน  ((DD))    
10.00 น. คณะมาพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 7 โดยมี

เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหการตอนรับ  
12.55 น. นําทานบินลัดฟ�าสู “เกาะสวรรคบาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน

ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที  SL258 
18.30 น. เดินทางถึงสนามบินนรูาลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของ

เกาะบาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัย
ดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน  

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีดั้งเดิม ณ 
ชายหาดจิมบาลัน พรอมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟ�า
ริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝم�ง  

 
นําคณะเขาพักที่ D’VAREE   หรือเทียบเทา 

 
วันที่สองวันที่สอง    วัดเบซากีย– เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ําพุศักดิ์สิทธ์ิ –  
                              ตลาดปราบเซียน ((BBLLDD))  
เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Highlight  นําทานเขาชมวัดเบซากิห ไดชื่อวาเปนวัดที่
มีความสําคัญที่สุด และถือวาศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดเหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากีห
ตั้งอยูในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่น่ียกใหเปนวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง  
มีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกัน
ถึง 22 วัดตรงกลางคือวัดใหญสุด โดยมีฉากหลังเปนภูเขาไฟกุนุง อากุง 
ดวยความสูง 3142 เมตร สูงที่สุดในบาหลี เพิ่งระเบิดคร้ังสุดทายเมื่อป 
2506 ในสวนของวัดเบซากิหน้ัน วัดที่ใหญที่สุด สําคัญที่สุดตั้งอยูตรง
กลางมีนามวา วัดเปนาทารัน อากุง วัดน้ีจะคึกคักมากที่สุดชวงงานเทศกาล 
ปหน่ึงๆจะจัดกันถึง 50 ครั้ง ผูคนนับรอยนับพันในชุดแตงกายสไตลบาหลี 
พากันแหแหนมาทําพิธีทามกลางความงามของวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา 
ตลอดจนภาพของภูเขาไฟท่ีนาประทับใจเปนฉากเบ้ืองหลัง  วัดเบซากิหต้ัง
อยุบนความสูง 1000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล บนเสนทางขึ้นเขาสูปาก
ปลองภูเขาไฟกุนุง อากุง ชวงเวลาเที่ยวชมเหมาะที่สุดคือตอนเชา เพราะ
เม่ือเร่ิมสายขึ้นเร่ือยๆเมฆหมอกจะพากันมาปกคลุมจนไมสามารถมองเห็น
ยอดเขาไดอยางชัดเจนอีกทั้งยังคลาคลํ่าไปดวยนักทองเที่ยวท่ีพากันมาช่ืน



 

 

ชมความงามอยางมากมาย ขณะเดียวกัน แมวัดเบซากิหถือเปนวดัสําคัญ
ที่สุดของบาหลีก็ตามที แตมีเรื่องนาผิดหวังหลายอยางเพราะบรรดา
นักทองเที่ยวจะถูกกันไมใหยางกรายเขาไปเท่ียวชมภายในไดเหมือนที่อ่ืนๆ
อีท้ังยังตองแขงกับเวลากอนที่เมฆหมอกจะแผมาปกคลุม ตรงกลางซึ่งเปน
วัดใหญ ใชประกอบพธิีสําหรับชนชั้นวรรณะสูง หามบุคลท่ีไมไดนับถือ
ศาสนาฮินดูเขาไปอยางเด็ดขาด 
แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รานกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผาบาติก 
กอนเดินทางขึ้นสูเทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรคและ
อากาศเย็นตลอดทั้งป สถานที่สถิต ของมวลเทพเจาตางๆ ชมภูเขาไฟ
บารตูร ที่ยังคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟ
เฟ�ต ณ ภัตตาคาร ลอยฟ�า ทามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดป 
LAKE VIEW 
 ชมทะเลสาบบารตูร ทะเลสาบน้ําจืด ที่งดงามบนปากปลองภูเขาไฟ 

ใหทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกบัทัศนียภาพที่งดงามราวสรวง
สวรรค 

 เดินทางเที่ยวชม  บาหล ีสวิงค Bali Swing (รวมคาขึ้นบาหลี
สวิงคแลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน ทาทายความต่ืนเตนดวยการน่ัง
ชิงชาท่ีมีความสูงและทานสามารถ เก็บภาพระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉาก
หลังธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวย
มากมาย เชน รังนก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-
de-atayana/ 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 หลังจากน้ันเดินทาง สู วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค สรางใน
ศตวรรษที่ 13 เปนวิหารศักดิ์สิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทาง
ศาสนาในราชวงศกษัตริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA 
EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใตดินเปนพันป โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงค
ศักดิ์สิทธิ์ และแทนบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย ทําเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเช่ือวา ถาใครอยากมีลูก ลองมา
ดื่มหรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง  

จากน้ันนําชมและชอปปم�งยาน “ตลาดปราบเซียน” ใหทานไดสนุกสนาน
กับการตอรองสินคาพืน้เมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาด
ตางๆ ของพ้ืนเมือง   กอนเดินทางไปสูหมูบาน Celux ชมการทํา
เครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นําคณะเขาพักที่ D’VAREE   หรือเทียบเทา 

 
วันที่สามวันที่สาม  วิหารทานาลอตวิหารทานาลอต  ––  วิหารอูลูวาตู วิหารอูลูวาตู   --  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ((BBLL))  
เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เช่ือ
กันวามีงูเทพเจาลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปก
รักษาอยูภายใตวิหารงดงามยิ่งนักยามพระ
อาทิตยตกดิน ชมวิหารและหนาผา
มหัศจรรยและจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอ
ทเปนวิหารที่สรางในศตวรรษที่ 16 โดย
นักบุญดายังระวาดีที่บําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเปนที่นับถือของ
ชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เปนสถานที่ถายทําละคร
ดัง ดอกแกวการะบุหนิง และภาพยนตรเร่ืองตางๆ 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ตอจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาต ูที่ต้ังอยูบนหนาผา
สูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนที่งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะ



 

 

บาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวัง
แวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 
น้ันเดินทางเขาชม อนุสาวรียมหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana 
Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรียขนาดใหญครึง่ตัว จําลองมา
จากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูปปم�นพระวิษณุ(พระ
นารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย) เทพ
การูดา เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเปนพาหนะของพระองค 
มีความสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน  สวน
วิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานที่แหงน้ียังใชจัด
แสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน แขกเมือง
อีกดวย  

......... น.  ออกเดินทางไปสนามบินงูราลัย เพ่ือทําการเช็คอิน 
19.20 น.  นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่  
SL259 
23.05 น.  เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความประทับใจ 

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

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษนีํ้ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
 

JAN 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองละ 2-3 ทาน 

มีตั๋วแลว 
หักคาตั๋ว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

11-13 JAN 2020 

 
9,999.- 

-6,500 2,900.- 

FEB 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองละ 2-3 ทาน 

มีตั๋วแลว 
หักคาตั๋ว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 FEB 2020 11,999.- 

-6,500 2,900.- 

8-10 FEB 2020 
วันหยุดมาฆบูชา 

13,999.- 

14-16 FEB 2020 11,999.- 
15-17 FEB 2020 9,999.- 
22-24 FEB 2020 11,999.- 

28 FEB – 1 MAR 2020 11,999.- 
29 FEB – 2 MAR 2020 11,555.- 

MAR 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองละ 2-3 ทาน 

มีตั๋วแลว 
หักคาตั๋ว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

6-8 MAR 2020 11,999.- 

-6,500 2,900.- 

7-9 MAR 2020 9,999.- 
13-15 MAR 2020 11,999.- 
14-16 MAR 2020 9,999.- 
20-22 MAR 2020 11,999.- 
21-23 MAR 2020 11,999.- 
27-29 MAR 2020 11,999.- 
28-30 MAR 2020 11,999.- 

APR 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองละ 2-3 ทาน 

มีตั๋วแลว 
หักคาตั๋ว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

4-6 APR 2020 
วันจักรี 13,999.- 

-6,500 2,900.- 16-18 APR 2020 10,999.- 
17-19 APR 2020 11,999.- 



 

 

1920-2305 18-20 APR 2020 11,999.- 
24-26 APR 2020 11,999.- 
25-27 APR 2020 11,999.- 

30 APR-2 MAY 2020 11,999.- 
MAY 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองละ 2-3 ทาน 

มีตั๋วแลว 
หักคาตั๋ว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 MAY 2020 
วันแรงงาน 13,999.- 

-6,500 2,900.- 

2-4 MAY 2020 
วันแรงงาน 

13,999.- 

15-17 MAY 2020 11,999.- 
16-18 MAY 2020 9,999.- 
22-24 MAY 2020 11,999.- 
23-25 MAY 2020 10,999.- 
29-31 MAY 2020 11,999.- 

JUN 2020 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ 
พักหองละ 2-3 ทาน 

มีตั๋วแลว 
หักคาตั๋ว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

5-7 JUN 2020 11,999.- 

-6,500 2,900.- 
13-15 JUN 2020 10,999.- 
19-21 JUN 2020 11,999.- 
26-28 JUN 2020 11,999.- 

 
 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

  
 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท  
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท  
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                              ราคา 4,500 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 7,000 บาท  

พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
พีเรียดราคาโปรโมชั่น   9,999.- ไมสามารถตัดกรุปเหมาได  

หากทานสนใจตัดกรุปหรือทํากรุปเหมา กรุณาติดตอผาน AGENCY 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม   
 คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป)  
 คาท่ีพัก 2-3 ทานตอ 1 หอง 2 คืน 
 คารถโคชปรบัอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ  
 คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไมเกิน 20 กก.  
 บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวนัเดินทางเทาน้ันโดย
จะตองใชใบรับรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

  รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

  
 
 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องด่ืมนอกรายการ 
 คาทําเอกสารของผูถือตางดาว /คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย  
 คาน้ําหนักที่เกินพิกัด  
 คาบรกิารไมรวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับข้ึนแลว ณ วันที่ 10 

มกราคม 61 ผูโดยสารจะตองจายชําระเพิ่มเติม  
 

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน  



 

 

มัดจําทานละ 7,000 บาท และกรุณาชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน 
หากชําระลาชาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพ่ือเปดโอกาสใหกับผูโดยสาร
ทานตอไป ** กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ กรุณาติดตอผานเจาหนาที ่
 
หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได / บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
/ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลง
ของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการไมสามารถขอหัก
คาบรกิารคืนไดเพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน (สําคัญมาก) 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทบัตราอยางนอย 2 หนาเต็ม    
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซ่ึงไม
อาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัด
หยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา
หรือจากอุบัตเิหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขา
หรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
*** ราคาตั๋วโปรโมช่ัน หลังจากชําระเงินไมสามารถยกเลิกได  ทางผูจัดขอปฏิเสธการคืนเงิน
ในทุกกรณี *** 
 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 



 

 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยว

บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
5. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 


