
 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 
 ชมเทอืกเขาคินตามณ ีภูเขาไฟบารต์ู วิหารอูลูวาตู 

 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+เมนูกุ้งราดซอส+ล็อบเตอร ์500 กรัม 

 ไฮไลท ์นําสักการะวัดเบซากีย ์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจาํเกาะบาหลี 

 รับพรและสิริมงคลจากน้ําพุศักดิส์ิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE 

 ชมทัศนียภาพ สวนสวรรคอู์ลูดานู 

 ถ่ายรูปพร้อมวิวหุบเขาแม่น้ํา Pelaga Eco Park 



 

 

 ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม  

 ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู 

 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ย่าน KUTA BEACH **** 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบาลัน - โรงแรม BINTANG BALI 5*     (D) 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai airways 

(TG) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

08.50 น. นาํท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรคบ์าหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เทีย่วบินที ่TG431  

RE-CHECK เอกสารสาํหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี 

1. พาสปอรต์ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันทีเ่ดินทาง. 

2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจ

คนเขา้เมืองแลว้ตอ้นรบัท่านดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีท่ีสนามบิน 

จากนัน้เดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอินเดีย พรอ้มชมวิวทิวทศันท่ี์

งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, 

หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราด

ซอสท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศ

งดงามริมทะเลพระอาทิตยลั์บขอบ

ฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลง

ตามชายฝ่ัง ***ล็อบเตอร ์500 กรัม 

 

จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พัก BINTANG BALI ระดับ 5 ดาว ***ริมหาด KUTA BEACH 
https://bintang-bali-hotel.com/room-and-suite/deluxe-room.html 

https://bintang-bali-hotel.com/room-and-suite/deluxe-room.html


 

 

 

  
 

วันทีส่อง        วัดเบซากีย ์– เทอืกเขาคินตามณี - วดัน้ําพุศักดิส์ิทธิ์ TEMPAKSIRING               (B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

จากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF 

TEMPLE  เป็นวัด ท่ี รวบรวมความเป็น ท่ีสุดของ 

บาหลี ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดท่ีใหญ่

ท่ีสดุ สวยงามท่ีสดุ มีความสาํคญัมากท่ีสดุ ยงัเป็นวดั

ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด วัดแห่งนี ้ถือเป็น

มารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูท่ี

ใหญ่ท่ีสุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวัดท่ีศัก

สิทธิ์เหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เริ่มสรา้งใน ศตวรรษท่ี

8 และไดข้ยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบัน  คนบาหลียกใหเ้ป็นวดัหลวงหรือ Mother of Temple   วดัแห่งนีเ้ป็นวัดท่ีมีขนาด

กวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มีความสาํคญั ต่างๆกนัไป โดยมีการจดัวางใหเ้รียงราย

อยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ตัง้เรียงรายอีกหลายรอ้ยแท่น  

มีฉากหลังท่ีสวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดในบาหลี และมีประวัติศาสตรท่ี์ยาวนานมา

ตัง้แต่ก่อนประวติัศาสตรเ์ลยทีเดียว 

**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูรแ์ทน *** 

จากนัน้เดินทางขึน้สูเ่ทือกเขา Kintamani ท่ีงดงาม

ราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทั้งปี นาํท่าน

ชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟท่ีเชื่อ

กนัว่าเป็นท่ีสถิตยข์องมวลเทพเจา้ต่างๆ ชมภูเขาไฟ

บารต์รู ์ท่ียงัคงรอวนัปะทอุยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบ

บารต์ูร ์ทะเลสาบนํา้จืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขา



 

 

ไฟ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกบัทศันียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค ์

 

เทีย่ง     รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เที่ ย ง  ณ 

ภัตตาคาร 

นาํท่านสู ่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค ์สรา้งในศตวรรษท่ี 

13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณ ใช้ประกอบพิ ธีทาง

ศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ 

ที่TIRTA EMPUL  ท่ีผุดขึน้จากใตดิ้นเป็นพันปี โดยไม่มีวัน

หมด ชมศิวลึงคศ์ักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพท่ีศักดิ์สิทธิ์และ

มหศัจรรย ์ทาํเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหนา้ปาก

ถํ้าเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีนํา้ไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลัก

เป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถา้ใครอยากมีลกู ลอง

มาด่ืมหรืออาบนํา้ท่ีนี่ จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร BEBEK BENGIL DIRTY DUCK ***เป็คกรอบบาหลี 

จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พัก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วันทีส่าม      วัดอุลัน ดานู – Pelaga Eco Park – BALI SWING– ทานาลอท   (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดบัความสงู 4,300 ฟุต

จากระดบันํา้ทะเล ตัง้อยู่บริเวณกลางนํา้ริมทะเลสาบบรา

ตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นดว้ย

ปุยเมฆสีขาว บริเวณท่ีไม่สามารถเดินข้ามไปได้ จะมี

ลกัษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงท่ีรียกว่าเมรุ มุง

ดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชัน้ สวยงามมาก ท่านจะไดส้มัผัส

กับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้ งปี  วัดแห่ งนี้ตั้ งอยู่ ริม 

ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขัน้บนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียง ซึ่ง

มีรีสอรท์ใหน้กัท่องเที่ยวที่ตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอก

จะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี นอกจากนี ้ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางน้ําสรา้งความต่ืนเตน้ เช่น สกีน้ํา 

การลอ่งเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 



 

 

นําท่านสู่ Pelaga Eco Park หลีกหนีจากกิจวัตรประจาํวันของคุณและพักผ่อนในสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม พาทั้ง

ครอบครวัมาพกัผ่อนที่บา้นธรรมชาติ! ถ่ายรูปพรอ้มวิวหบุเขาแม่นํา้ 

สมัผสัประสบการณส์ดุพิเศษกบัชิงชา้ BALI SWING (รวมค่าบรกิารแลว้) 

 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ***ชาบู STEAMBOAT 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมทุรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกนัว่ามีงเูทพเจา้ลายศกัดิ์สิทธิ์คอยปกปักรกัษา

อยู่ภายใตวิ้หารงดงามย่ิงนกัยามพระอาทิตยต์กดิน ชมวิหารและหนา้ผามหศัจรรยแ์ละจดุชมวิวท่ีงดงาม ทานาลอทเป็นวิ

หารท่ีสรา้งในศตวรรษท่ี 16 โดยนกับุญดายงัระวาดีท่ีบาํเพ็ญศีลภาวนาและศกัดิ์สิทธิ์มากเป็นท่ีนบัถือของชาวบาหลี ชม

วดับนโขดหินรมิมหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานท่ีถ่ายทาํละครดงั ดอกแกว้การะบหุนิง และภาพยนตรเ์รื่องต่างๆ 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร MEGA BALI NIKMAT  

จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันทีส่ี่  อนุสาวรียม์หาภารตะ - สวนพระวิษณุ – สนามบิน – สุวรรณภูมิ                                      (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชม

อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, 

ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน 

Kartika Plaza หลงัจากนั้นเดินทางเขา้ชม อนุสาวรีย์

มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park 

สวนพระวิษณุ อนุสาวรียข์นาดใหญ่ครึ่งตวั จาํลองมา



 

 

จากรูปสกัการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ)์ 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮินด ูขี่

นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินด ูซึ่งเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสงู 150 เมตร 

กวา้ง 64 เมตร ขนาดนํา้หนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนีม้ีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนีย้ังใชจ้ัด

แสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบาํบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร NAGA RESTAURANT ***LOBSTER สไตลญ่ี์ปุ่ น 

 

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เทีย่วบินที ่TG432 

19.25 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ 

เมื่อเดินทางถึงไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา   500 บาท 

มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 8,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**สาํหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุตํ่า

กว่า 2 ปี 
พักเดี่ยว 

วันที ่30 ธันวาคม-02 มกราคม 2566 

(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 
33,999.- 3,900.- 5,900. - 



 

 

หากทา่นสนใจตัดกรุ๊ปหรือทาํกรุ๊ปเหมา 

กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 
เงือ่นไขการจอง ช่วงเทศกาลมัดจาํท่านละ 10,000 บาท 
*** เมื่อชาํระค่ามัดจาํแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 

พร้อมส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา  

หากมีการปรับขึน้ของภาษนีํ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศทีมี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

อัตรานีร้วม   

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์

 ตั๋วเครื่องบินและภาษีนํา้มนัตามรายการ ไป/กลบัตามกาํหนดการของคณะทวัร ์รวมนํา้หนกักระเป๋า 30 กก. 

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ  

 ค่าท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบไุว ้ 

 ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่เกิดขึน้ระหว่าง

วนัเดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรบัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชาํระทีส่นามบิน (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์าม

ความพึงพอใจ) 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

 หนงัสือเดินทางที่มีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 

 เอกสารวคัซีน E-Vaccine Certificate International 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการทีต่่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 



 

 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือ

บางสว่นใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษัิทระบใุน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจาํนวน 

 หากมีเหตสุุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดทาํใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเท่ียว หัก

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบุตอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจาํนวน

ลกูคา้ เช่น 

Request สาํหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 

Request สาํหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ

โรงแรมที่จอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ

ทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ

หกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทัง้หมด ไม่



 

 

ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
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