
 

 

รหัสทัวร  SUP2000125 
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (SL) 
โลชิงชา BALI SWING ถายรูปรังนกสุดชิค   / หาดทรายสีดํา  
NUSA PENIDA เกาะไดโนเสาร / วัดเลมปูยัง ถายรูปวิวสะทอนกระจก 
วัดเบซากีซ วัดท่ีใหญที่สุดในบาหลี /วิหารทานาลอท 
วัดอูลูวาตู / สวนวิษณุการูดา 

 
เที่ยวตามรีวิวเป�ะๆ....... 
เดินทาง : NOV 19 - MAR 20  

  ไฮไลท นําคณะสักการะวัดเบซากีย วัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมืองประจําเกาะบาหลี 
  ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ   
  ชมความงาม หาดทรายสีดํา Saba Beach  
  ชมเกาะไดโนเสาร NUSA PENIDA  จุดมุงหมายของนักรีวิวทั่วโลก  



 

 

  วัดเลมปูยัง ประตูหินขนาดใหญที่ราวกับประตูตางมิติขามกาลเวลาที่มีฉากหลังเปนภูเขา
ไฟอากุง 

  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  
  ชมวัดน้ําพุศักด์ิสิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE 
  ทาทายความต่ืนเตนดวยการน่ังชิงชา บาหลี สวิงค 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน (D)  
10.00 น. คณะมาพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 7 โดยมี

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

ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที  SL258 
18.30 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร เมืองเอกของเกาะ

บาหลี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ตอนรับทานดวยพวงมาลัยดอกไมหอม
โดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน  

 ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีด้ังเดิม ณ ชายหาด
จิมบาลัน พรอมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟ�าริม
มหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝم�ง  

 
ทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta 
Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเทา 4* 

 
วันที่สอง บาหลี - เกาะนูซาเปอนีดา - หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส บิลลาบง - 

หาดโบรเคน บีช - Crystal Bay - หาดทรายสีดํา  (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
   จากน้ันพาทุกทานเดินทางไป ทาเรือซานูร (รวมคาเรือไปกลับแลว)  



 

 

 นําทานข้ึนเรือ เดินทางสู เกาะนูซาเปอนีดา เปนเกาะท่ีอยูทางตะวันออกเฉียง
ใตของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเล็กอยูใกล ๆ คือ นูซาเลิม
โบงันและนูซาเจอนีงัน แยกจากเกาะบาหลีดวยชองแคบบาดุง 

 นําทานเดินทางสู หาดเกอลิงกิง (Kelingking)  /หาดแองเจิลส บิลลาบง 
(Angels Billabong)  / หาดโบรเคน บีช (Broken Beach) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 นําทานเดินทางสู Crystal Bay เปนจุดดําน้ําท่ีฮิตท่ีสุดของบาหลีในการดู
สัตวใหญอยางโมลาโมลาและแมนตา เพราะน้ําท่ีน่ีเย็น และเปนทะเลเปด 
คล่ืนคอนขางใหญ 

เดินทางดวยเรือเร็วกลับสู ทาเรือซานูร 
นําทานเดินทางสู หาดทรายสีดํา Saba Beach หรือ หาดทรายสีดํา 
Purnama Beach เปนชายหาดท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี หาดทรายเปนสีดํา 
แปลกตา 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 

ทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta 
Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเทา 4* 

 



 

 

วันที่สาม  วัดเลมปูยัง  - วัดเบซากี  – หมูบานคินตามานี – ภูเขาไฟบารตูร  - บาหลี 
สวิงค   - วัดน้ําพุศักด์ิสิทธ์ิ  (B/L/D)  

04.30 น.   รับประทานอาหารเชา แบบกลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังจากน้ันเดินทาง สู วัดเลมปูยัง (Lempuyang Temple) ซ่ึงเปนวัดท่ี
ใหญเปนอันดับสามของเกาะบาหลีและมีความสําคัญมากในวัฒนธรรมบาหลี
น้ัน มีวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของพ้ืนท่ีริมเกาะทางฝم�งตะวันออกของบาหลี  

 นําคณะเขาชม วัดเบซากี เปนวัดท่ีรวบรวมความเปนท่ีสุดของ บาหลี ไวหลาย
ประการ นอกจากจะเปนวัดท่ีใหญท่ีสุด สวยงามท่ีสุด มีความสําคัญมากท่ีสุด 
ยังเปนวัดท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานท่ีสุด วัดแหงน้ีถือเปนมารดา ของมวล
วิหาร เพราะเปนวัดในศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดบน เกาะบาหลี และยังถือวาเปน
วัดท่ีศักสิทธ์ิเหนือวัดท้ังปวง วัดเบซากี เร่ิมสรางใน ศตวรรษท่ี8 และไดขยาย
จนมีขนาดเทาปจจุบัน  คนบาหลียกใหเปนวัดหลวงหรือ Mother of 
Temple   วัดแหงน้ีเปนวัดท่ีมีขนาดกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ
อีก23แหง อยูภายใน ซ่ึงก็มีความสําคัญ ตางๆกันไป โดยมีการจัดวางใหเรียง
รายอยูเปนขั้นๆกวา7ข้ัน  เรียงรายไปตามไหลเขา และยังมีแทนบูชาบรรพ
บุรุษของชาวบาหลี ต้ังเรียงรายอีกหลายรอยแทน  มีฉากหลังท่ีสวยงามเปน 
ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซ่ึงเปนภูเขาไฟลูกท่ีใหญท่ีสุดในบาหลี และมีประวัติศาสตร
ท่ียาวนานมาต้ังแตกอนประวัติศาสตรเลยทีเดียว 



 

 

 **** หากมีการแจงเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับไปชมวัดบาตูร
แทน **** 
แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รานกาแฟข้ีชะมด // โรงงานผาบาติก 
กอนเดินทางข้ึนสูเทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรคและ
อากาศเย็นตลอดทั้งป สถานที่สถิต ของมวลเทพเจาตางๆ ชมภูเขาไฟบาร
ตูร ท่ียังคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ�ต 
ณ ภัตตาคาร ลอยฟ�า ทามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดป LAKE 
VIEW 
 ชมทะเลสาบบารตูร ทะเลสาบน้ําจืด ท่ีงดงามบนปากปลองภูเขาไฟ ให

ทานไดเพลิดเพลิน แวะถายรูปกับทัศนียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค 
 เดินทางเที่ยวชม  บาหลี สวิงค Bali Swing (รวมคาข้ึนบาหลีสวิงค

แลว) ทํากิจกรรมอันสนุกสนาน ทาทายความต่ืนเตนดวยการน่ังชิงชาท่ีมี
ความสูงและทานสามารถ เก็บภาพระหวางน่ังชิงชาโดยมีฉากหลัง
ธรรมชาติอันสวยงาม บริเวณน้ันมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย 
เชน รังนก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-
atayana/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 หลังจากน้ันเดินทาง สู วิหารศักด์ิสิทธ์ิ เทมภัคศิริงค สรางในศตวรรษท่ี 

13 เปนวิหารศักด์ิสิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ
กษัตริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพุศักด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใต
ดินเปนพันป โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักด์ิสิทธ์ิ และแทนบูชาเทพท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเช่ือ
วา ถาใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน้ําท่ีน่ี จะมีลูกเต็มบานหลานเต็ม
เมือง  

จากน้ันนําชมและชอปปم�งยาน “ตลาดปราบเซียน” ใหทานไดสนุกสนานกับ
การตอรองสินคาพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดตางๆ 
ของพ้ืนเมือง   กอนเดินทางไปสูหมูบาน Celux ชมการทําเคร่ืองเงินเคร่ือง
ทองที่งดงาม 

ค่ํา        บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 

ทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ Sense Sunset Road / Best Western Kuta 
Beach / D’varee / Grand Ixora Kuta Centre  หรือเทียบเทา 4* 

วันที่ส่ี วิหารทานาลอต -วิหารอูลูวาตู   - สวนวิษณุ -  ยาน KUTA - สนามบิน
กรุงเทพ (BL)  

เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
พาทุกทานเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทร
อินเดีย ทานาลอท เช่ือกันวามีงูเทพเจาลาย
ศักด์ิสิทธิ์คอยปกปกรักษาอยูภายใตวิหาร
งดงามย่ิงนักยามพระอาทิตยตกดิน ชม
วิหารและหนาผามหัศจรรยและจุดชมวิวท่ีงดงาม  
ทานาลอทเปนวิหารท่ีสรางในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญดายังระวาดีท่ี
บําเพ็ญศีลภาวนาและศักด์ิสิทธิ์มากเปนท่ีนับถือของชาวบาหลี ชมวัดบน



 

 

โขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เปนสถานท่ีถายทําละครดัง ดอกแกว
การะบุหนิง และภาพยนตรเร่ืองตางๆ 

 ตอจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีต้ังอยูบนหนาผา
สูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนที่งดงามอีกมุมหน่ึงของ
เกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณา
ระวังแวนตา, ปากกา, หมวก ดวย หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)  

 นําทานชม สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 
สวนวัฒนธรรมบาหลีท่ีมีรูปปم�นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีก
หน่ึงแลนดมารคสําคัญ โปรเจคใหญของทางอินโดนีเซีย ใชเปนสถานีที่จัด
งาน พักผอนสถานท่ีแหงน้ีสรางตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลี
กวารอยละ90ใหความนับถือมากท่ีสุดและเปนศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรง
ตอศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรางขึ้นเพื่ออุทิศถวายแดพระ
วิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา พระนารายณกับครุฑ มีรูปปم�นประติมากรรม
พระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก พระวิษณุมี
ความสูงถึง 150 ม กวาง64 ม หลอจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก
4,000 ตัน สวนรูปปم�นครุฑอยูดานหลังรูปปم�นพระวิษณุมีความสูง18 ม 
สวนประกอบสุดทายคือรูปปم�นแขนของพระวิษณุ ขางหน่ึงชู1น้ิว อีกขางชู2
น้ิว ซ่ึงสรางเสร็จไปเพียง30% เทาน้ัน ซึ่งจะเห็นวาถาเสร็จสมบูรณจะมี
ขนาดใหญมาก 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
*** คณะเดินทางช็อปปم�ง ซ้ือของที่ระลึก ยาน KUTA / ราน KRISNA (หากมีเวลาเหลือ)*** 

 
......... น.  ออกเดินทางไปสนามบินงูราลัย เพื่อทําการเช็คอิน 



 

 

19.20 น.  นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่  
SL259 
23.05 น.  เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมรับความประทับใจ 
 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ

ในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน 
 
 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

JAN-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด หักคา
ต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 
///// 
SL259 
1920-2305 

2-5 JAN 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด หักคา
ต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 
///// 
SL259 
1920-2305 

6-9 FEB 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

20-23 FEB 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

MAR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด หักคา
ต๋ัว พักเดี่ยว 



 

 

SL258 
1255-1830 
///// 
SL259 
1920-2305 

11-14 MAR  2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

18-21 MAR 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 
25-28 MAR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

APR-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด หักคา
ต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 
///// 
SL259 
1920-2305 

2-5 APR 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 
9-12 APR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 
10-13 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต 15,999.- 7,000.- 3,900.- 

11-14 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต 15,999.- 7,000.- 3,900.- 

12-15 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต 15,999.- 7,000.- 3,900.- 

22-25 APR 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

MAY-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด หักคา
ต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 
///// 
SL259 
1920-2305 

7-10 MAY 2020 13,999.- 7,000.- 3,900.- 

JUN-20 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด หักคา
ต๋ัว พักเดี่ยว 

SL258 
1255-1830 
///// 
SL259 
1920-2305 

11-14 JUN 2020 14,999.- 7,000.- 3,900.- 

 
 



 

 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                ราคา 6,500 บาท 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท  
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
จองแลวขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําหรือเต็มจํานวน 
เพราะกรุปน้ีมีการซ้ือต๋ัวภายใน 
 
***ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน 24 ช.ม. หลังจากทําการจอง 
เนื่องจากเปนราคาต๋ัวโปรโมช่ัน สายการบินจะเขมงวดเร่ืองกําหนดการออกต๋ัวเร็วกวาปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 
อัตราน้ีรวม   

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป) / คาท่ีพัก 2 ทานตอ 1 หองคู  
  คารถโคชปรับอากาศทองเท่ียวตามโปรแกรม /คาอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการ  
  คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ  
  คาธรรมเนียมสัมภาระท่ีฝากขึ้นเคร่ืองทานละ 1 ช้ินท่ีน้ําหนักไมเกิน 20 กก.  
  บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตอง
ใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

   รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว  
 
อัตราน้ีไมรวม   

  คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร
ตามความพึงพอใจ)  เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง 

  คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
  คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  



 

 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

  หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก
เดินทาง 

  ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบาง

รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
 
5. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
 
หมายเหตุ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ
ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทาน



 

 

สละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

  บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน การไมรับประทานอาหารบาง
ม้ือไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน
ลักษณะเหมาจาย เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆ 

  บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

 
 
 


