
 
 

 

 
 
 



 
 

 
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.  เดินทางถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซยี ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ พบการ

ตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ แนะน าไกดท์อ้งถิ่นใหท่้านไดรู้จ้กั (เวลาทอ้งถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหน่ึง

ชัว่โมง) 

เดินทางสู ่ ย่านคูตา้ จะอยู่ทางฝัง่ตะวนัตกเยื้องไปทางใตข้องเกาะบาหล ีดว้ยความที่มี

ทะเลหาดคูตา้ที่สวยงาม ที่ น่ียงัเพียบพรอ้มไปดว้ยบาร์ ผบั รา้นค ้า 

รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบนิ น าท่านผ่านชม 

อนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะบาหล ีเป็นรูปของรถศึกเทยีมมา้

ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรยีน์ ัน้เป็นสขีาว   

เที่ยง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร คูตา้พลาซ่า 

บ่าย         เยี่ยมชม วดับราตนั (pura ulun danu bratan) วดัน้ีต ัง้อยู่ตรงกลาง

ของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวดัที่ มี

ช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ต ั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน  และ

ดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภูเขาไฟ ซึ่งเป็นวดัใหญ่ที่ถอืไดว้่าส  าคญัเป็น

อนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห ์โดยสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน า้ ตาม

ความเชื่อแบบฮินดูบาหล ีวดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50,000 รูเปียห ์ของประเทศ

อนิโดนีเชยี โดยอากาศในบรเิวณน้ีเยน็สบายตลอดท ัง้ปี  

จากนั้น น าท่านไปยงั วิหารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ที่มชีื่อเสยีงที่สุดและ

เป็นจุดที่มนีกัท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหล ีวิหารน้ีต ัง้อยู่บน

ผาหนินอกชายฝัง่ในเวิ้งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลยีวคลื่น สิ่งที่

ท  าใหว้ดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเมื่อชมวิหารทานาตล์อตยามพระ

อาทิตยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบที่ปกคลุม

หนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน นอกจากน้ีท่านยงั



 
 

สามารถชื่นชมพระอาทติยย์ามอสัดงไดจ้ากชายฝัง่ขา้งเคียง  

เยน็      บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกัระดบั Park Regis  Kuta Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง   ชมการแสดงบารอ็งแดนซ ์- วดัเทมภคัสริงิค ์– ตลาดปราบเซียน - หมู่บา้นคนิตามณี - รบัประทานอาหารพรอ้มชมวิว

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

 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ ชมการแสดง บารอ๊งแดนซ ์ที่มีชื่อเสียงของบาหลีเป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน

ของการต่อสูร้ะหว่างความช ัว่กบัความดี 

จากนั้น  เดินทางมาถึงวดัน า้พุศกัสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วดัเทมภคัสิริงค ์ 

หรือจริงๆแลว้คนบาหลีเรียกว่าวดั Pura Tirta Empul ภายในวดัมีบ่อน า้

ศกัดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน า้ขึ้นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเชื่อว่า

ก าเนิดมาจากพระอินทร ์จึงมชีาวบา้นนิยมมาอาบน า้ เก็บน า้ไปดื่มกิน เพราะ

เชื่อว่าบ่อน า้ศกัดิ์สิทธิ์แห่งน้ีสามารถรกัษาโรคต่างๆ ขบัไล่สิ่งเลวรา้ยและเพื่อ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงค์น้ีเองคือ ตลาด

ปราบเซียน มรีา้นขายของพื้นเมอืงต่างๆมากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถใน

การต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชื่อใหก้บัตลาดแห่งน้ี   

เดินทางสู ่ หมู่บา้นคินตามณี เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะไดร้บัชม

ทศันียภาพที่งดงามของ ภเูขาไฟบาตูร ์(Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร ์

(Lake Batur) ทีห่มูบ่า้นแห่งน้ี  

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ต ์ ชมความงาม

บรรยากาศของภเูขาไฟอนัสวยงาม 

บ่าย เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มชีื่อเสยีงของบาหล ีCoffee Plantation ที่น้ีท่านจะไดช้ม

การท ากาแฟดว้ยวิธีการด ัง้เดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากข้ีชะมด 



 
 

ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นกาแฟทีห่อมทีสุ่ด 

จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากิห  ์(Pura Besakih) หรือนิยมเรียกกนั

อีกชื่อว่า วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากิห ์(Mother Temple 

of Besakih) วดัที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอนัดบั 1  

และส าคัญ ที่ สุ ด ขอ งบ าหลี  เป็ น สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วที่ มี

นกัท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันัน้

เป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของ

เกาะบาหลี  วดัเบซากิห ์เป็นวดัในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวดัท ัง้ปวง มี

บริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ต ัง้

เรียงรายอยู่เป็นข ัน้ๆ กว่า 7 ข ัน้ไปตามไหล่เขา โดยวดัที่มคีวามส าคญั

ที่สุด คือ ปุราเปนาทารนั อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งต ัง้อยู่

ตรงกลาง  

ค า่         รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran) พิเศษ!! 

เมนูอาหารทะเล ของสดสดที่จบัจากชาวประมงจากหมู่บา้นพรอ้มชม

ความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจนัทรใ์นยามเยน็   

 

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

 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

     เราเดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วดัอูลูวาตู (Pura 

Uluwatu) ว ัดที่ต ั้งอ ยู่บนสุดปลายหน ้าผาที่ สู งตระหง่าน เหนือ

มหาสมทุรอินเดีย เป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคน

เคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาใหท่้านไดช้ม

ความงามของหนา้ผาสูง เห็นคลื่นซดัเขา้หาฝัง่เป็นประกายฟองสีขาว

นวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลกึราคาถูก

ที่บริเวณโกดงัขายของที่ระลกึแทบทุกอย่างมารวมไวท้ี่น้ี 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/


 
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา บาหล ี(SL) 3 วนั 2 คืน 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟทบ์นิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง 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) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด (สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 



 
 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

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

รายการ 

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

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 5USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน / รวม 3 วนั 15USD (บงัคบัตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการท าจอง สว่นที่เหลอืช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า30 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล

, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 45วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 29 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

    6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต ิ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 

 

 


