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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยไลออนแอร ์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพ - บาหล ี- คูตา้ - อนุสาวรยีม์หาภารตะ - วดับราตนั – วหิารทานาหล์อต  (-/กลางวนั/เยน็)     

 

03.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออนแอร ์ ประตู 7 

Thai Lion Air (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

05.50 น. ออกเดนิทางสู่เกาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่ SL258 

10.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ี ประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  พบการ

ตอ้นร ับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่แนะน าไกดท์อ้งถิน่ใหท่้านไดรู้จ้กั (เวลาทอ้งถิน่ที่บาหล ีเรว็กว่าประเทศไทยหน่ึง

ชัว่โมง) 

เดินทางสู ่ ย่านคูตา้ จะอยู่ทางฝัง่ตะวนัตกเยื้องไปทางใตข้องเกาะบาหล ีดว้ยความทีม่ี

ทะเลหาดคูตา้ทีส่วยงาม ทีน่ี่ยงัเพยีบพรอ้มไปดว้ยบาร ์ผบั รา้นค ้ า 

รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบนิ น าท่านผ่านชม 

อนุสาวรยีม์หาภารตะ สญัลกัษณข์องเกาะบาหล ี เป็นรูปของรถศึกเทยีมมา้

ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรยีน์ ัน้เป็นสขีาว   

เที่ยง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร คูตา้พลาซ่า 

บ่าย         เยีย่มชม วดับราตนั (pura ulun danu bratan) วดัน้ีต ัง้อยู่ตรงกลาง

ของเกาะบาหล ีอยู่ห่งจากเมอืงเดนพาซาร ์ 50 กโิลเมตร เป็นวดัที่มี

ช่ือเสยีง มาก ของเกาะบาหลี  ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตนั  และ

ดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภเูขาไฟ  ซึง่เป็นวดัใหญ่ทีถ่อืไดว้่าส  าคญัเป็น

อนัดบั 2 รองจากวดั เบซากีห ์โดยสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้แห่งสายน า้ ตาม

ความเชื่อแบบฮนิดูบาหล ี วดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50,000 รูเปียห ์ของประเทศ

อนิโดนีเชยี โดยอากาศในบรเิวณน้ีเยน็สบายตลอดทัง้ปี  

จากนั้น น าท่านไปยงั  วหิารทานาตล์อต  (Pura Tanah Lot) ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดและ

เป็นจดุทีม่นีกั ท่องเทีย่วถ่ายภาพมากทีสุ่ดของเกาะบาหล ีวหิารน้ีต ัง้อยู่บน

ผาหนินอกชายฝัง่ในเวิ้งอ่าว อนัเกดิจากการกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ สิง่ที่

ท  าใหว้ดัแห่งน้ีมคีวามพเิศษเน่ืองจากเมือ่ชมวหิารทานาตล์อตยามพระ

อาทติยต์กจะเหน็เป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช่้อใบทีป่กคลุม

หนา้ผาชว นใหนึ้กถงึความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจนี นอกจากน้ีท่า นยงั
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สามารถชื่นชมพระอาทติยย์ามอสัดงไดจ้ากชายฝัง่ขา้งเคียง  

เยน็      บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น  นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกัระดบั Park Regis  Kuta Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง   ชมการแสดงบารอ็งแดนซ ์- วดัเทมภคัสริงิค ์– ตลาดปราบเซียน - หมู่บา้นคนิตามณี - รบัประทานอาหารพรอ้มชมววิ

ภเูขาไฟบาตูร ์- ทะเลสาบบารตู์ - Coffee Plantation – วดัเบซากหิ ์- ชายหาดจมิบารนั   (เชา้/กลางวนั/เยน็)     

 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ ชมการแสดง บารอ๊งแดนซ ์ทีม่ชีื่อเสยีงของบาหลเีป็นเรื่องราวทีส่นุกสนานของ

การต่อสูร้ะหว่างความช ัว่กบัความดี 

จากนั้น  เดนิทางมาถงึวดัน า้พศุกัสทิธิ์ หรอืคนไทยเรยีกตดิปากว่า วดัเทมภคัสริงิค ์   

หรอืจรงิๆแลว้คนบาหลเีรยีกว่าวดั Pura Tirta Empul ภายในวดัมบีอ่น า้

ศกัดิ์สทิธิ์ซึง่ผุดพรายน า้ขึ้นมา ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเชื่อว่า

ก าเนิดมาจากพระอนิทร ์จงึมชีาวบา้นนิยมมาอาบน า้ เกบ็น า้ไปดื่มกนิ เพราะ

เชื่อว่าบอ่น า้ศกัดิ์สทิธิ์แห่งน้ีสามารถรกัษาโรคต่างๆ ขบัไลส่ิง่เลวรา้ยและเพือ่

เป็นสริมิงคลแก่ชวีติ  และตรงทางออกของวดัเทมภคัสริงิคน้ี์เองคือ  ตลาด

ปราบเซียน มรีา้นขายของพื้นเมอืงต่างๆมากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถใน

การต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชื่อใหก้บัตลาดแห่งน้ี   

เดินทางสู ่ หมู่บา้นคนิตามณี  เป็นหมูบ่า้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึง่ท่านจะไดร้บัชม

ทศันียภาพทีง่ดงามของ ภเูขาไฟบาตูร ์ (Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร ์ 

(Lake Batur) ทีห่มูบ่า้นแห่งน้ี  

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟ่ ต ์ ชมความงาม

บรรยากาศของภเูขาไฟอนัสวยงาม 

บ่าย เยีย่มชมไร่กาแฟทีม่ชีื่อเสยีงของบาหล ี Coffee Plantation ทีน้ี่ท่านจะไดช้ม

การท ากา แฟดว้ยวธิกีารด ัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ื่อว่า กาแฟจากข้ีชะมด  
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ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นกาแฟทีห่อมทีสุ่ด 

จากนั้น น าท่านชม ปรุาเบซากหิ ์  (Pura Besakih) หรอืนิยมเรยีกกนั

อกีชื่อว่า วดัแม่หรอืวดัหลวงแห่งเบซากหิ ์ (Mother Temple 

of Besakih) วดัทีใ่หญ่ทีสุ่ด มคีวามสวยงามทีสุ่ดอนัดบั 1  

และส าคญัทีสุ่ดของบาหล ีเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี

นกัท่องเทีย่วมาเยอืนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของว ั ดนัน้

เป็นภเูขาไฟกนุุงอากงุ (Mount Agung) ภเูขาไฟทีสู่งทีสุ่ดของ

เกาะบาหลี   วดัเบซากหิ ์  เป็นว ัดในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบาหล ียงัถอืเป็นวดัศกัดิ์สทิธิ์ทีสุ่ดเหนือวดัท ัง้ปวง มี

บรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ต ัง้

เรยีงรายอยู่เป็นข ัน้ๆ กว่า 7 ข ัน้ไปตามไหลเ่ขา โดยวดัทีม่คีวามส าคญั

ทีสุ่ด คือ ปรุาเปนาทารนั อากงุ (Pura Penataraa Aguan) ซึง่ต ัง้อยู่

ตรงกลาง  

คํา่         รบัประทาน อาหารเยน็ ณ  ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran) พเิศษ !! 

เมนูอาหารทะเล  ของสดสดทีจ่บัจากชาวประมงจากหมูบ่า้นพรอ้มชม

ความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจนัทรใ์นยามเยน็   

 

วนัที่สาม    วดัอลููวาต ุ- ชอ้ปป้ิงของฝากราคาถกู - กรุงเทพ  (เชา้/-/-)     

 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

     เราเดนิทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพือ่เยีย่มชม วดัอลููวาตู  (Pura 

Uluwatu) วดัทีต่ ัง้อยู่บนสุดปลายหนา้ผาทีสู่งตระหงา่นเหนือ

มหาสมทุรอนิเดยี เป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลี แทบทกุคน

เคารพบูชา สองขา้งของวดัมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท่้านไดช้ม

ความงามของหนา้ผาสูง เหน็คลืน่ซดัเขา้หาฝัง่เป็นประกายฟองสขีาว

นวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม เราพาท่านแวะซื้อของฝากทีร่ะลกึราคาถกู

ทีบ่รเิวณโกดงัขายของทีร่ะลกึแทบทกุอย่างมารวมไวท้ีน้ี่ รา้น Krisna 

ทีม่ชีื่อเสยีงของบาหล ี 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนิงูระหร์ยั 

13.20 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่  SL259 

17.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

………………………………………………………. 

http://travel.thaiza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/273598/
http://travel.thaiza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/273598/
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา บาหล ี(SL) 3 วนั 2 คนื 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟทบ์นิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

18 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60 SL258/SL259 13,900 13,900 13,900 5,000 

2 ธ.ค. 60 4 ธ.ค. 60 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000 

9 ธ.ค. 60 11 ธ.ค. 60 SL258/SL259 16,900 16,900 16,900 5,000 

23 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 60 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000 

30 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 61 SL258/SL259 16,900 16,900 16,900 5,000 

13 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000 

27 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000 

3 ก.พ. 60 5 ก.พ. 60 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000 

10 ก.พ. 60 12 ก.พ. 60 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000 

10 มี.ค. 60 12 มี.ค. 60 SL258/SL259 14,900 14,900 14,900 5,000 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ  

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ั ่ งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 5USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน / รวม 3 วนั 15USD (บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ ) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล

, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม  

       จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

    6. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้ ) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร ์) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 

 

 


