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 บินตรงด้วยสายการบินระดับมาตรฐาน  
  ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต  

แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 
 ชมระบ าพื้นเมืองต้นฉบบัของแท้  “ บาร้องแด๊นซ”์ 
 ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
 พักโรงแรมสามดาว ท าเลดี ย่านกูต้า  ( 3 ดาว+ ) 
 ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารนั  ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ริมหาด 
 ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู 
 ชมวัดถ้ าช้าง วัดที่มีชื่อเสียงเร่ืองการขอลูก และมีศิลปะแบบฮินดูที่งดงาม 

 

*****10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย***** 



SPHZ    2 

BALI CALLING 4Days FD    Update: 10/01/2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** โปรดรับชมวันเดินทางและราคาท้ายรายการ *** 
 

วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู ––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((LLDD))    
.......... น. คณะมาพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 2 เคาเตอร์ 1-2 โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกใหก้ารต้อนรับ  

(นัดล่วงหน้า 3 ช.ม. จากเวลาออกเดินทางของสายการบิน) 

………. น. น าท่านบินลดัฟ้าสู ่“เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน ............ เที่ยวบิน

ที ……….. (โปรดตรวจสอบตารางบินท้ายรายการ) 

……….. น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหล ีหลังผ่านการ

ตรวจคนเข้าเมืองแลว้ ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีี่สนามบิน  

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางผ่านประตเูทพเจ้าเข้าสูต่วัเมอืง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ, สญัลกัษณ์ของเกาะ

บาหลี,  

 ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์

มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว 

จ าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพ

เจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็น

พาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนี้มีความ

กว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้

ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  

 ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย 

พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ีงดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันที่วิหาร 

(กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีด้ังเดิม ณ ชายหาดจิม

บารัน  พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์ับขอบฟา้ริมมหาสมุทรและดนตรี
บรรเลงตามชายฝ่ัง  

พักที่ FAME , FAVE , SUNSET HOTEL   หรือเทียบเท่า 
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วันที่สองวันที่สอง  ชมบารองแดนซ ์ – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ าพุศักด์ิสิทธิ์ –  

                              ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ าช้าง    ((BBLLDD))  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

 น าท่านเข้าชม ระบ าบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาว

เกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตว์ในต านาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็น

สัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตัวละครท่ีเป็น

สัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ การร่ายร ามีท่าทีอ่อนช้อย

งดงาม เสียงเพลงไพเราะ 

 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผ้าบาติก 

 ก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดท้ัง

ปี สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ท่ียังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า 

ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ าจืด ท่ีงดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะ

ถ่ายรูปกับทัศนียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค์ หลังจากน้ันเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทม

ภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาใน

ราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ าพุศักดิ์สิทธิ์ ท่ี 

TIRTA EMPUL  ท่ีผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี 

โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่น

บูชาเทพท่ีศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบ

ประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใคร

อยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ าท่ีนี่ จะมีลูกเต็ม

บ้านหลานเต็มเมือง  

 จากน้ันน าชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบ

เซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้า

พื้นเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาด

ต่างๆ ของพื้นเมือง   ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บ้าน Celux ชมการท าเครื่องเงินเครื่องทองท่ีงดงาม 

 คณะเดินทางเท่ียวชม  ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือ วัดถ้ าช้างอยู่ในเขตกลุง

กุง ทัวร์บาหลี ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีส่ิงท่ีโดดเด่นคือ

แผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ า ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดู

คล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย 

ภายในถ้ าเป็นรูปตัวที ด้านหน่ึงจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง 

แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้า

ปากถ้ าเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาว

บาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ าท่ีน่ี จะมีลูกสมปรารถนา 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  

     

พักที่ FAME , FAVE , SUNSET HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สวันที่สามาม  วัดเมง็วี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิง้    ((BBLLDD))  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 จากนั้นน าท่านชม วัดทามาอยุน(วัดเม็งวี) สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดท่ีสวยงามมาก 

มีน้ าล้อมรอบ เป็นท่ีเก็บดวงวิญญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก น าท่านชมสถาปัตยกรรมของ

วัดโบราณอายุกว่าร้อยปี เป็นวัดในราชวงศ์กษัตริย์ ชมภาพเขียน และการทอผ้าพื้นเมืองโดยชาว

บาหลี  เดินทางขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดท้ังปี ชมสวน

ผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดุกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระ

อันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านชม สวนสวรรค์อูรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธ์ไม้และดอกไม้ ต้นน้ าทิพย์แห่งพระศิวะ ท่ี วัดเบระ

ดาน ชมทะเลสาบท่ีงดงามริมวัดเบระดาน ให้ท่านได้พักผ่อนละถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ชมแท่นบูชาพระศิวะและวัดริมทะเลสาบ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดท้ังปี จากนั้นพา

ทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้า

ลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชม

วิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวท่ีงดงาม ทานาลอทเป็นวิหารท่ีสร้างใน

ศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีท่ีบ าเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับ

ถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานท่ีถ่ายท า

ละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ  

 จากน้ันน าท่านไป Kuta Center ให้ท่านช้อปป้ิงได้อย่างจุใจกับสินค้าแบ

รนด์เนมต่างๆ อาทิ ROXY, QUICKSILVER, VERSACE 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 

พักที่ FAME , FAVE , SUNSET HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

วนัวนัทีส่ี่ทีส่ ี ่ อนุสาวรยีม์หาภารตะ อนุสาวรยีม์หาภารตะ ––  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ      ((BB))  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

*** คณะเดินทางช็อปปิง้ ซ้ือของที่ระลกึร้าน KRISNA *** 

คณะแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มหาภารตะที่งดงามกอ่นน าท่านเดินทางไปยังสนามบิน  

……… น.  น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน…….. เที่ยวบินที่ …….. 

   (โปรดตรวจสอบตารางบนิท้ายรายการ) 

.......... น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ 

 

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

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการดว้ยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ใน

การปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบิน  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
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อัตราค่าบริการ 

**ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 
 

Apr-18 

Airline Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 

จอยแลนด์  
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

AIR ASIA 

FD396  

0610-1130 
FD397 

1155-1515 

5-8 APR 2018 
วันจักรี 

17,999.- -8,500 4,900.- 

FD396  
0610-1130 

FD397 
1155-1515 

12-15 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

17,999.- -8,500 4,900.- 

FD396  
0610-1130 

FD397 
1155-1515 

13-16 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

19,999.- -8,500 4,900.- 

FD396  
0610-1130 

FD397 
1155-1515 

28 APR-1 MAY 
2018 

วันแรงงาน 
17,999.- -8,500 4,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท  
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท  
ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                              ราคา 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจ า ภายใน 2 วันท าการ  
พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 25 วัน 

 
*** โปรแกรมโปรโมชั่น หลังจากช าระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก / 

เปลี่ยนพีเรียด / คืนเงินในทุกกรณี 
อัตราค่าบริการน้ีรวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่าทีพ่ัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
 ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากข้ึนเคร่ืองทา่นละ 1 ชิ้นที่น้ าหนักไมเ่กิน 20 กก.  
 บริษัทได้ท าประกันอบุัตเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(ข้ึนอยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเทา่น้ันโดยจะต้องใชใ้บรังรอง
แพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษีสนามบินบาหลแีล้ว  
 
 
 
 



SPHZ    6 

BALI CALLING 4Days FD    Update: 10/01/2018 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัตา่งๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มนอกรายการ 
 ค่าท าเอกสารของผูถ้ือต่างดา้ว /คา่วีซ่าที่มคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าน้ าหนักที่เกินพิกดั /ค่าทปิไกด์ และคนรถท้องถิ่น  4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตาม

ความพึงพอใจ 
 ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกวา่ที่ปรับข้ึนแลว้ ณ วันที่ 10 มกราคม 55 ผู้โดยสาร

จะต้องจ่ายช าระเพิ่มเติม  
 ทิปหวัหน้าทวัร์ตามความพึงพอใจในการบริการ 

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเ้คียงกนั โดยจะมกีารแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน  
มัดจ า ภายใน 2 วันท าการ และกรุณาช าระสว่นทีเ่หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน หากช าระล่าช้า
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสให้กบัผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการ
ช าระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที ่
 
หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมือ่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ / 
บริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาโดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ 
ไม่เที่ยวบางรายการไมส่ามารถขอหักค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดอืน  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการทอ่งเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบตอ่
ความเสียหายตา่งๆ  ที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาตฯิลฯ หรือค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 
การถูกท าร้าย การสูญหาย ความลา่ชา้หรือจากอุบตัิเหตุตา่งๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏเิสธการเข้าและออกเมอืงของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถู่กต้อง หรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้ับทา่น 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัท
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนคา่บริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 
 
5. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข

ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


