
              

    

 

 
BALI- PRIME BALI 3D2N BY SL 

เกาะบาหล-ีวดัเบซากยี-์บาหล ีสวงิค ์
วดันํ %าพศุกัด ิ)สทิธ ิ)-เทอืกเขาคนิตามณี 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
อาหารครบ 6 มื%อ  ไมม่อีสิระ 

� ไฮไลท ์นําคณะสกัการะวดัเบซากยี ์วดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงประจําเกาะบาหล ี
� ทานอาหารทะเล รมิหาดจมิบารนัชมววิทะเลบาหลสีวยๆ   
� ชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีCต ั%งอยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี  
� ชมวดันํ %าพุศกัด ิ)สทิธิ) TEMPAKSIRING TEMPLE 
� ชมวหิารทานาลอ้ต  รมิมหาสมทุรอนิเดยี 
� ทา้ทายความตืCนเตน้ดว้ยการน ัCงชงิชา้ บาหล ีสวงิค ์

*** โปรดรบัชมวนัเดนิทางและราคาทา้ยรายการ *** 

� ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีCสนามบนิ 



              

    

� (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((DD))    

10.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ั%น 3 ประต ู7 โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

12.55 น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที�ยวบนิท ี 
SL258 

18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลงัผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีี�สนามบนิ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 คํCา บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร SEAFOOD แบบบาหลดี ั%งเดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พรอ้มชม
บรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์บัขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตามชายฝั�ง  

 
นําคณะเขา้พกัทีC SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE  ���� หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีCสองวนัทีCสอง    วดัเบซากยี–์ เทอืกเขาคนิตามณี – Bali Swing - วดันํ %าพุศกัด ิ)สทิธิ) –  
                              ตลาดปราบเซยีน ((BBLLDD))  
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีCพกั 

��� Highlight ��� นําทา่นเขา้ชมวดัเบซากหิ ์ไดช้ื�อวา่เป็นวัดที�มคีวามสําคญัที�สดุ 
และถอืวา่ศักดิ9สทิธิ9ที�สดุเหนอืวัดทั ;งปวง วัดเบซากหีต์ั ;งอยูใ่นเขตเมอืงการังกาเซ็มคนที�นี�ยกใหเ้ป็นวดั
หลวงหรอืวัดคูบ่า้นคูเ่มอืง  มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญไ่พศาล ประกอบดว้ยวดัใหญน่อ้ยรวมอยูด่ว้ยกนัถงึ 
22 วัดตรงกลางคอืวัดใหญส่ดุ โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟกนุุง อากงุ ดว้ยความสงู 3142 เมตร สงูที�สดุใน
บาหล ีเพิ�งระเบดิครั;งสดุทา้ยเมื�อปี 2506 ในสว่นของวดัเบซากหินั์;น วดัที�ใหญท่ี�สดุ สําคญัที�สดุตั ;งอยูต่รง
กลางมนีามวา่ วดัเปนาทารัน อากงุ วัดนี;จะคกึคกัมากที�สดุชว่งงานเทศกาล ปีหนึ�งๆจะจัดกนัถงึ 50 ครั;ง 
ผูค้นนับรอ้ยนับพันในชดุแตง่กายสไตลบ์าหล ีพากนัแหแ่หนมาทําพธิทีา่มกลางความงามของววิทวิทศัน์
แบบพาโนรามา่ ตลอดจนภาพของภเูขาไฟที�น่าประทบัใจเป็นฉากเบื;องหลงั  วดัเบซากหิต์ั ;งอยุบ่นความ
สงู 1000 เมตรเหนอืระดบันํ;าทะเล บนเสน้ทางขึ;นเขาสูป่ากปลอ่งภเูขาไฟกนุุง อากงุ ชว่งเวลาเที�ยวชม
เหมาะที�สดุคอืตอนเชา้ เพราะเมื�อเริ�มสายขึ;นเรื�อยๆเมฆหมอกจะพากนัมาปกคลมุจนไมส่ามารถมองเห็น
ยอดเขาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีทั ;งยังคลาคลํ�าไปดว้ยนักทอ่งเที�ยวที�พากนัมาชื�นชมความงามอยา่งมากมาย 
ขณะเดยีวกนั แมว้ัดเบซากหิถ์อืเป็นวดัสําคญัที�สดุของบาหลก็ีตามท ีแตม่เีรื�องน่าผดิหวงัหลายอยา่ง
เพราะบรรดานักทอ่งเที�ยวจะถกูกนัไมใ่หย้า่งกรายเขา้ไปเที�ยวชมภายในไดเ้หมอืนที�อื�นๆอทีั ;งยังตอ้งแขง่
กบัเวลากอ่นที�เมฆหมอกจะแผ่มาปกคลมุ ตรงกลางซึ�งเป็นวัดใหญ ่ใชป้ระกอบพธิสีําหรับชนชั ;นวรรณะสงู 
หา้มบคุลที�ไมไ่ดนั้บถอืศาสนาฮนิดเูขา้ไปอยา่งเด็ดขาด 
แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขี;ชะมด // โรงงานผา้บาตกิ 
กอ่นเดนิทางขึ%นสูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีCงดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ั%งปี 
สถานที�สถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ที�ยังคงรอวนัปะทอุยู่ตลอดเวลา 

เทีCยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื%นเมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร ลอยฟ้า 
ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 
• ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบนํ;าจดื ที�งดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะ

ถา่ยรูปกับทัศนยีภาพที�งดงามราวสรวงสวรรค ์



              

    

• เดนิทางเทีCยวชม  บาหล ีสวงิค ์Bali Swing (รวมคา่ขึ%นบาหลสีวงิคแ์ลว้) ทํากจิกรรมอนั
สนุกสนาน ทา้ทายความตื�นเตน้ดว้ยการนั�งชงิชา้ที�มคีวามสงูและทา่นสามารถ เก็บภาพระหวา่งนั�ง
ชงิชา้โดยมฉีากหลงัธรรมชาตอินัสวยงาม บรเิวณนั;นมีจุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย เชน่ 
รังนก  http://basdeatayana.com/gallery-bas-de-atayana/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• หลงัจากน ั%นเดนิทาง สู ่วหิารศกัด ิ)สทิธิ) เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที� 13 เป็นวหิารศกัดิ9
สทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นั;น ชมบอ่นํ;าพุศักดิ9สทิธิ9 ที� TIRTA 
EMPUL  ที�ผดุขึ;นจากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิ9สทิธิ9 และแทน่บชูาเทพที�
ศกัดิ9สทิธิ9และมหัศจรรย ์ทําเนยีบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ชาวบาหลเีชื�อวา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลอง
มาดื�มหรอือาบนํ;าที�นี� จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  

จากน ั%นนําชมและชอ้ปปิ% งยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พื;นเมอืง
ในตลาด และราคาถกูที�สดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพื;นเมอืง   กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น Celux ชมการ
ทําเครื�องเงนิเครื�องทองที�งดงาม 

คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 

    นําคณะเขา้พกัทีC SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE  ���� หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีCสามวนัทีCสาม  วหิารทานาลอ้ต วหิารทานาลอ้ต ––  วหิารอลูวูาต ูวหิารอลูวูาต ู  --  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  --  กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ ((BBLL))  
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก 

จากนั;นพาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทานาลอท เชื�อกนัวา่มงีเูทพเจา้
ลายศักดิ9สทิธิ9คอยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงาม
ยิ�งนักยามพระอาทติยต์กดนิ ชมวหิารและหนา้ผา
มหัศจรรยแ์ละจดุชมววิที�งดงาม ทานาลอทเป็นวหิารที�
สรา้งในศตวรรษที� 16 โดยนักบญุดายงัระวาดทีี�
บําเพ็ญศลีภาวนาและศักดิ9สทิธิ9มากเป็นที�นับถอืของ
ชาวบาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมทุรอนิเดยี เป็น
สถานที�ถา่ยทําละครดัง ดอกแกว้การะบหุนงิ และ
ภาพยนตรเ์รื�องตา่งๆ 

เทีCยง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ตอ่จากนั;นเดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอูลูวาต ูที�ตั ;งอยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมุทรอนิเดยี 
พรอ้มชมววิทวิทศัน์ที�งดงามอกีมมุหนึ�งของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายที�มาชมุนุมกนัที�วหิาร 
(กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 
นั;นเดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ 
อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึ�งตัว จําลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปั;นพระวษิณุ
(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขี�นกครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่
อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึ�งเป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนํ;าหนัก 



              

    

4,000 ตนั  สวนวษิณุแหง่นี;มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที�แหง่นี;ยังใชจั้ดแสดงโชว ์
วฒันธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

......... น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิงรูาลัย เพื�อทําการเชค็อนิ 
19.20 น.  นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีCยวบนิทีC  SL259 
23.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

******************************* 
 “มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีCยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลีCยนราคา หากมกีารปรบัข ึ%นของภาษนีํ %ามนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิCม 1,000 บาท** 
 

JUNE 2019 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
มตี ัwวแลว้ 
หกัคา่ต ัwว พกัเดีCยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

7-9 JUNE 2019 
11,555.- 
8,999.- 

-6,500 2,900.- 

8-10 JUNE 2019 10,555.- 

14-16 JUNE 2019 
11,555.- 
9,999.- 

15-17 JUNE 2019 10,555.- 

21-23 JUNE 2019 
11,555.- 
9,999.- 

22-24 JUNE 2019 10,555.- 

28-30 JUNE 2019 
11,555.- 

10,555.- 
29 JUNE-1 JULY 10,555.- 

JULY 2019 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
มตี ัwวแลว้ 
หกัคา่ต ัwว พกัเดีCยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

4-6 JULY 2019 10,555.- 

-6,500 2,900.- 

5-7 JULY 2019 
11,555.- 

10,555.- 
6-8 JULY 2019 11,555.- 

11-13 JULY 2019 10,555.- 
12-14 JULY 2019 11,555.- 
13-15 JULY 2019 13,555.- 



              

    

วันหยดุเขา้พรรษา 

14-16 JULY 2019 
วันหยดุเขา้พรรษา 

13,555.- 

15-17 JULY 2019 
วันหยดุเขา้พรรษา 

12,555.- 

19-21 JULY 2019 11,555.- 
20-22 JULY 2019 11,555.- 
26-28 JULY 2019 

วันเฉลมิพระชมมพ์รรษา ร.10 
12,555.- 

27-29 JULY 2019 
วันเฉลมิพระชมมพ์รรษา ร.10 

13,555.- 

AUG 2019 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
มตี ัwวแลว้ 
หกัคา่ต ัwว พกัเดีCยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

1-3 AUG 2019 10,555.- 

-6,500 2,900.- 

2-4 AUG 2019 11,555.- 
3-5 AUG 2019 11,555.- 
9-11 AUG 2019 
วันแมแ่หง่ชาต ิ

12,555.- 

10-12 AUG 2019 
วันแมแ่หง่ชาต ิ

13,555.- 

15-17 AUG 2019 10,555.- 
16-18 AUG 2019 11,555.- 
17-19 AUG 2019 11,555.- 
22-24 AUG 2019 10,555.- 
23-25 AUG 2019 11,555.- 
24-26 AUG 2019 11,555.- 
29-31 AUG 2019 10,555.- 
30 AUG – 1 SEP 11,555.- 
31 AUG – 2 SEP 10,555.- 

SEP 2019 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
มตี ัwวแลว้ 
หกัคา่ต ัwว 

พกัเดีCยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

6-8 SEP 2019 11,555.- 

-6,500 2,900.- 

7-9 SEP 2019 10,555.- 
13-15 SEP 2019 11,555.- 
14-16 SEP 2019 10,555.- 
20-22 SEP 2019 11,555.- 
21-23 SEP 2019 10,555.- 
27-29 SEP 2019 11,555.- 
28-30 SEP 2019 10,555.- 



              

    

OCT 2019 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
มตี ัwวแลว้ 
หกัคา่ต ัwว 

พกัเดีCยว 

SL258 
1255-1830 

///// 
SL259 

1920-2305 

3-5 OCT 2019 10,555.- 

-6,500 2,900.- 

4-6 OCT 2019 11,555.- 
5-7 OCT 2019 11,555.- 

11-13 OCT 2019 
วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 

12,555.- 

12-14 OCT 2019 
วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 

13,555.- 

18-20 OCT 2019 11,555.- 
19-21 OCT 2019 11,555.- 
24-26 OCT 2019 10,555.- 
25-27 OCT 2019 11,555.- 
26-28 OCT 2019 11,555.- 

 
 

� ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีCสนามบนิ 
� (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 
**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิCม 1,000 บาท** 
 
เด็กอายตุํCากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท  
เด็กอายตุํCากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท  
ทารกอายตุํCากวา่ 2 ปี                                              ราคา 3,000 บาท 
 

เง ืCอนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีCเหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี%รวม   

� คา่ตัpวเครื�องบนิไปกลับ (ตัpวกรุ๊ป)  
� คา่ที�พัก 2-3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 2 คนื 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที�ยวตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมื;อที�ระบใุนรายการ  
� คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมสมัภาระที�ฝากขึ;นเครื�องทา่นละ 1 ชิ;นที�นํ;าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
� บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  



              

    

(ขึ;นอยูก่ับเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ;นระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นั;นโดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละ
ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

�  รวมคา่ภาษีสนามบนิบาหลแีลว้  
 

อตัราคา่บรกิารนี%ไมร่วม 
 

� ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีCสนามบนิ 
� (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 
 

� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครื�องดื�มนอกรายการ 
� คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ที�มคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
� คา่นํ;าหนักที�เกนิพกิดั  
� คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%  
� ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชื;อเพลงิ และภาษีสนามบนิที�เกนิกวา่ที�ปรับขึ;นแลว้ ณ วันที� 10 มกราคม 61 ผูโ้ดยสารจะตอ้ง

จา่ยชาํระเพิ�มเตมิ  
 

**ขอสงวนสทิธิ) ในการเปลีCยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีCยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีCยนไปบนิ Low Cost 

 
 

เงืCอนไขการชําระเงนิ  
มดัจําทา่นละ 7,000 บาท และกรณุาชําระสว่นทีCเหลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั หากชําระลา่ชา้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ)ในการยกเลกิการจอง เพืCอเปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการชําระผา่น
ชอ่งทางอืCนๆ กรณุาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ทีC 
 

หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิ9ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมเมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / บรษัิท
ขอสงวนสทิธิ9ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิ9ที�จะมกีารเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีที�มกีารขึ;นลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมื;อ ไมเ่ที�ยวบาง
รายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
 

 
เอกสารทีCใชใ้นการเดนิทาง  

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายจุนถงึวนัเดนิทางไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน (สําคัญมาก) 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 

เงืCอนไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเที�ยว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเที�ยวในตา่งประเทศ ซึ�งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความ
เสยีหายตา่งๆ  ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที�บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลี�ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ;นทั ;งทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู
หาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรอืออก
เมอืง อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 
 
 
 
 
 

เง ืCอนไขการยกเลกิ 

*** ราคาต ัwวโปรโมช ัCน หลงัจากชําระเงนิไมส่ามารถยกเลกิได ้ 
ทางผูจ้ดัขอปฏเิสธการคนืเงนิในทกุกรณี *** 
 



              

    

1. เนื�องจากตัpวเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตัpวเทา่นั;น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทั ;งสิ;น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ9ในการคนืเงนิทั ;งหมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

2. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ;งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ9ไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั ;งสิ;น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื;อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเที�ยวเอง 

 

5. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั ;งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั ;งหมด 

  

  

 


