
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก       กรุงเทพฯ – บาหล ี– อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วดัอูลูวาตู – ระบําเกอจกั – จมิบารัน    (-/L/D) 

.  น. พร้อมกนัที สนามบินดอนเมือง อาคาร  ขาออก ชัน  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประต ู  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเทียวบินที FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเครืองเสริฟพร้อมนําดืม  ขวด 

 

 

 

 

 

 

 



 

.  น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที (เวลาท้องถินทีบาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึงชัวโมง) 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิมรสเมนูอาหารบาหลท้ีองถิน 

ระหว่างทางจากสนามบิน นําท่านผ่านชม 

อนุสาวรีย์มหาภารตะ  สัญลักษณ์ของเกาะ

บาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมมา้ประมาณ 6 ตวั 

อนุสาวรีย์นัน เ ป็นสีขาว มหาภารตะเป็น

เรืองราวความขัดแยง้ของ พีน้องสองตระกูล 

ซึงทงัสองตระกูลต่างก็สืบเชือสายมาจากทา้ว

ภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามทีทุ่งกุรุ

เกษตร 

นาํท่าน เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพือเยียมชม:วัดอูลูวาต ู(PuraUluwatu) หนึงในวดัทีเก่าแก่ทีสุด

ในบาหลีทีถูกสร้างขึนตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทร

อินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตังอยู่บนหน้าผาทีมีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกั

ประจาํทอ้งทะเลทีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาใหท่้านไดช้ม

ความงามของหนา้ผาสูง เห็นคลืนซดัเขา้หาฝังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีคราม จากนนั  ชม

การแสดงระบําเกอจกั (Kecak Dance) การแสดงพืนเมืองของชาวบาหลีทีหาดูไดย้าก ทีผูแ้สดงเกือบทงัหมด

จะเป็นผูช้ายและร่วมกนัร้องประสานเสียงว่า “เกอจกั” ทีเลียนแบบเสียงของลิง โดยมีเนือเรืองเกียวกบัมหา

กาพยร์ามายณะ 

 
คาํ บริการอาหารเยน็ ณ ชายหาดจมิบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึงเสียว

พระจนัทร์ในยามเยน็ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือ

เ ป็ น ห นึ ง ใ น ช า ย ห า ด ที ดี ที สุ ด ใ น บ า ห ลี 

นอกจากนีบนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์ที

ตังอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจํานวนมาก 

หากคุณอยากลิมลองอาหารทะเลสดใหม่ไม่ว่า



 

จะเป็นกุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกทีเขา้กนัดีกบักบันาํจิมรสชาติเด็ดและจดัจา้น  

จากนนั นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  

 

วันทีสอง นงัรถจปีโฟล์คสวาเกน – วหิารทานาต์ลอต – วดับราตนั – นาข้าวขันบันได    (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 สุดพิเศษ!! นําท่านนังรถจีปคลาสสิค ทีมีชือว่า โฟล์คสวาเกน เป็นรถทีผลิตในช่วงหลงัสงครามโลกครังที  

ซึงอินโดนีเซียเป็นหนึงในผูผ้ลิตรถคลาสสิครุ่นนีดว้ย นาํท่านสมัผสับรรยากาศของเมืองบาหลี  

 
จากนัน นําท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต (Pura 

Tanah Lot) ทีมีชือเสียงทีสุดและเป็นจุดที

มีนักท่องเทียวถ่ายภาพมากทีสุดของเกาะ

บาหลี วิหารนีตังอยู่บนผาหินนอกชายฝัง

ในเวิงอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของ

เกลียวคลืน สิงทีทําให้ว ัดแห่งนีมีความ

พิเศษเนืองจากเมือชมวิหารทานาตล์อตยาม

พระอาทิตยต์กจะเห็นเป็นเสมือนภาพของ

หอคอยสีดาํและไมช่้อใบทีปกคลุมหนา้ผา

ชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน เดินทางเยียมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วดันีตงัอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่างจากเมือง

เดนพาซาร์  กิโลเมตร เป็นวัดทีมีชือเสียงมากของเกาะบาหลี ตังอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และ

ดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึงเป็นวดัใหญ่ทีถือไดว้า่สําคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห์ โดย

สร้างเพือบูชาเทพเจา้แห่งสายนาํ ตามความเชือแบบฮินดูบาหลี วดันีอยูใ่นธนบตัร ,  รูเปียห์ ของประเทศ

อินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนีเยน็สบายตลอดทงัปี 



 

 
จากนัน  นาํท่านนงัรถจีปต่อไปยงั  นาข้าวขันบันได เป็นนาขา้วทีสวยทีสุด และเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้

ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพืนที  ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขนับนัไดทีเรียงกนัเป็นชนัๆอย่าง

สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้ 

 
 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

จากนนั นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  

 

 

 



 

วันทีสาม      บาหลสีวิงค์ – บ่อนําพศัุกดสิิทธิ – หมู่บ้านคินตามณี – วดัเบซากห์ิ – ร้านกฤษณา   (B/L/D)     

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลสีวิงค์ Bali Swing ใหท่้านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบั

การนงัชิงชา้ โดยค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าทีต้องการเล่นชิงช้าเพิมเติมประมาณ  บาท ใชเ้วลานงัประมาณ  

นาที หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนงัชิงช้า บริเวณนันมีจุดให้ท่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย เช่นรังนก ระหว่าง

นนัท่านก็จะไดช้มกาแฟทีมีชือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ทีนีท่านจะไดช้มการทาํกาแฟดว้ยวิธีการ

ดงัเดิมโดยเฉพาะกาแฟทีทีชือว่า กาแฟจากขีชะมด ซึงไดชื้อว่าเป็นกาแฟทีหอมทีสุด   

 

 
 

จากนนั เดนิทางสู่วดันาํพุศักสิทธิ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpul ภายใน

วดัมีบ่อนาํศกัดิสิทธิซึงผุดพรายนาํขึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดันีดว้ยเชือวา่กาํเนิดมาจากพระอินทร์ 

จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบนาํ เก็บนาํไปดืมกิน เพราะเชือว่าบ่อนาํศกัดิสิทธิแห่งนีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบั

ไล่สิงเลวร้ายและเพือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงค์นีเองคือตลาดปราบเซียนมี

ร้านขายของพืนเมืองต่างๆมากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นทีมาที

คนไทยตงัชือใหก้บัตลาดแห่งนี  

 
 



 

เทยีง เดนิทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บา้น ณ ความ

สูง 1,500 เมตร ซึงท่านจะได้รับชมทศันียภาพที

งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และ

ทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ทีหมู่บ้านแห่งนี 

พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟ

อนัสวยงาม 

จากนนั นาํท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียก

กันอีกชือว่า  วัดแม่หรือวัดหลวงแห่ง เบซากิห์ 

(Mother Temple of Besakih) วดัทีใหญ่ทีสุด มี

ความสวยงามทีสุดอนัดับ   และสําคัญทีสุดของ

บาหลี เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีนักท่องเทียวมา

เยือนเป็นจาํนวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันันเป็น

ภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟทีสูง

ทีสุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห์ เป็นวดัในศาสนา

ฮินดูทีใหญ่ทีสุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัดิสิทธิ

ทีสุดเหนือวดัทังปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล 

ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ตงัเรียงราย

อยู่เป็นขันๆ กว่า 7 ขันไปตามไหล่เขา โดยวดัทีมีความสําคัญทีสุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura 

PenataraaAguan) ซึงตงัอยูต่รงกลาง  จากนนั เราพาท่านแวะซือของฝากทีระลึกราคาถูกทีบริเวณโกดงัขาย

ของทีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวที้นี ร้าน Krisna ทีมีชือเสียงของบาหลี 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

.  น.      ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 

วันทีสี       บาหล ี– กรุงเทพฯ    

 

.  น.                   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทียวบินที  FD399 
      มีบริการอาหารร้อนบนเครืองเสริฟพร้อมนําดืม  ขวด 

.  น.                   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

เริมเดนิทาง กลับจากเดนิทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตียง พักเดยีว 

 มี.ค.   มี.ค.  FD396/399 17,900 17,500 16,900 4,000 

 มี.ค.   เม.ย.  FD396/399 17,900 17,500 16,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  FD396/399 18,900 18,500 17,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  FD396/399 19,900 19,500 18,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  FD396/399 21,900 21,500 20,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  FD396/399 21,900 21,500 20,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  FD396/399 18,900 18,500 17,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  FD396/399 16,900 16,500 15,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  FD396/399 17,900 17,500 16,900 4,000 

 พ.ค.   พ.ค.  FD396/399 16,900 16,500 15,900 4,000 

 พ.ค.   พ.ค.  FD396/399 19,900 19,500 18,900 4,000 

 พ.ค.   พ.ค.  FD396/399 16,900 16,500 15,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตัว 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงนิพักห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกันอุบตัเิหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 



 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร ,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ ,  /ทริป/ลูกทัวร์  ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนงัและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อย

กว่า  วัน มฉิะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง  วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามัดจาํให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง  -  วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ % และริบเงินมดัจาํทังหมด 

 ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทังสิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดนิทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง  วันทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือนไขอืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดนิทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ

ออกตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ

ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือ

ว่าท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดนิทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสิน 



 

รายละเอยีดเพิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบนิ , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบัตทิางธรรมชาติ(ซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณทีีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตัว ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณทีีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


