 บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ

 พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทําเลเยี่ยม
 ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต
แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
 ชมระบําพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์”

นําชมวัดบาตูร์ วัดศักดิ์สิทธิ์บริเวณคินตามณี





ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารั น + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู

*****9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย*****
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*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาท้ายรายการ ***
วันแรก
05.30 น.
08.50- น.

กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารั
บารัน (D)
คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกให้การต้อนรับ
นําท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที TG431

14.15 น.

เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน นําท่านเดิน
ทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ, สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชม
อนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์
มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่ง
ตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน
3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาว
ฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน สวน
วิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี
เช่น ระบําบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ
วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของ
เกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย
ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน
พิเศษ!!เมนูกุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด 500 กรัม) พร้อมชม
บรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝั่ง (LOCAL MENU)
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พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH
 หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ชมบารองแดนซ์ – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ –
ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ําช้าง (BLD)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก


นําท่านเข้าชม ระบําบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาว
เกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตว์ในตํานาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็น
สัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตัวละครที่เป็น
สัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ การร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อย
งดงาม เสียงเพลงไพเราะ
 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผ้าบาติก
 ก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้ง
ปี สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า
ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี DELUXE MENU >>> DANU LOUNGE

LAKE VIEW


ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ําจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะ
ถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์ หลังจากนั้นเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทม

ภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาใน





ราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ที่
TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดย
ไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่
ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทําเนียบประธานาธิบดีบน
เนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่ม
หรืออาบน้ําที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
จากนั้นนําชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบ
เซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้า
พื้นเมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาด
ต่างๆ ของพื้นเมือง ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บ้าน Celux
ชมการทําเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม
คณะเดินทางเที่ยวชม ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah)
หรือ วัดถ้ําช้างอยู่ในเขตกลุงกุง ทัวร์บาหลี ถูกค้นพบโดย
นักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่น
คือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ํา ลักษณะเป็นการ
เจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บาง
ก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของ
ปีศาจร้าย ภายในถ้ําเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระ
พิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์
คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ตามความเชื่อของ
ฮินดู ด้านหน้าปากถ้ําเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ําไหลพุ่งจาก
ปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า
ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ําที่นี่ จะมีลูกสม
ปรารถนา

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

LOCAL MENU >>>
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BEBEK BENGIL DIRTY DUCK ชิมอาหารท้องถิ่น เป็ดกรอบสไตล์บาหลี

พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH
 หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง

(BLD)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 จากนั้นนําท่านชม วัดทามาอยุน(วัดเม็งวี) สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่สวยงามมาก
มีน้ําล้อมรอบ เป็นที่เก็บดวงวิญญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก นําท่านชมสถาปัตยกรรมของ
วัดโบราณอายุกว่าร้อยปี เป็นวัดในราชวงศ์กษัตริย์ ชมภาพเขียน และการทอผ้าพื้นเมืองโดยชาว
บาหลี เดินทางขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวน
ผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดุกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระ
อันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่ํา

บริการ

นําท่านชม สวนสวรรค์อูรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธ์ไม้และดอกไม้ ต้นน้ําทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบระ
ดาน ชมทะเลสาบที่งดงามริมวัดเบระดาน ให้ท่านได้พักผ่อนละถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ชมแท่นบูชาพระศิวะและวัดริมทะเลสาบ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นพา
ทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้า
ลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชม
วิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างใน
ศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับ
ถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทํา
ละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ
จากนั้นนําท่านไป Kuta Center ให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจกับสินค้าแบ
รนด์เนมต่างๆ อาทิ ROXY, QUICKSILVER, VERSACE
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที่ CAMAKILA RESORT 5* LEGIAN BEACH
 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

Shopping Kuta – อนุ สาวรีย ์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ (BL)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านไป Kuta Center ให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
อาทิ ROXY, QUICKSILVER, VERSACE
นําท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรียม
์ หาภารตะที่งดงามก่อนนําท่านเดินทางไปยังสนามบิน
นําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG432
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ

เที่ยง
บ่าย
16.10 น.
19 25 น.

*******************************

“มากกว่าความชานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
4: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
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หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

อัตราค่าบริการ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง สําหรับบัตรโดยสารเส้นทางระหว่าง
ประเทศ โดยมีผลบังคับใช้สําหรับบัตรโดยสาร ที่ออกตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

DEC-17
TG431
0935-1455
TG432
1610-1925

29 DEC – 1 JAN 17

วันปีใหม่
30 DEC – 2 JAN 17

วันปีใหม่

26,555.-

-10,500

7,900.-

26,555.-

-10,500

7,900.-

ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

24,999.-

-9,500

5,900.-

ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

24,999.-

-9,500

5,900.-

JAN-18
Flight

วันเดินทาง

TG431
0935-1455
TG432
1610-1925

11-14 JAN 2018
25-28 JAN 2018

FEB-18
Flight

วันเดินทาง

TG431
0935-1455
TG432
1610-1925

8-11 FEB 2018
22-25 FEB 2018

MAR-18
Flight

TG431
0935-1455
TG432
1610-1925

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ

จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

1-4 MAR 2018
วันหยุดยาว
8-11 MAR 2018
15-18 MAR 2018
22-25 MAR 2018

24,999.-

-9,500

5,900.-

29 MAR – 1 APR 2018
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เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 1,000 บาท
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ํากว่า 2 ปี
ราคา 6,000 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไม่เกิน 30 กก.
 บริษัทได้ทําประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท

(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรอง
แพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

 รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 ค่าทําเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 ค่าน้ําหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่
รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 19
กันยายน 2560 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชําระเพิ่มเติม
 ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
**

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

เงื่อนไขการชําระเงิน
มัดจําท่านละ 10,000 บาท และกรุณาชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย
10 วัน หากชําระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการชําระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาติดต่อ
ผ่านเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะ
ไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน
กรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบาง
รายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมือง
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.
3.
4.
5.
6.

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัด
จําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้ )
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20

–

15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ

50 %

ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับท่าน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัท
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

7.

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

8.

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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