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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD396 DMK (ดอนเมือง) – DPS (งูระหไ์ร) 06.45 – 12.00 
FD397 DPS (งูระหไ์ร) – DMK (ดอนเมือง) 12.30 – 16.05  
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**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 
เง่ือนไขเข้าประเทศอินโดนีเซีย 
ประกาศอพัเดท ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ทางบาหลียงัมีกฎการให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศ ดงัน้ี 
-  หลกัฐานแสดงการฉีดวคัซนีครบ Dose (2 เขม็) (สตูรใดกไ็ด)้ แลว้ หรอืมากกว่านัน้อยา่งน้อย 14 วนัก่อนออก
เดนิทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพรอ้ม) 
- ไมต่อ้งตรวจโควดิก่อนเดนิทางเขา้ประเทศ 
- ลงทะเบยีนเขา้ประเทศอนิโดนีเซยี 72 ชัว่โมง ก่อนเดนิทาง ผ่าน APP : PEDULI LINDUNGI **ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง

จะตอ้งลงทะเบยีนผ่านแอพเอง เนื่องจากเขา้ไดแ้ค่ 1 บญัช/ี 1 เครือ่ง เท่านัน้**  
- หลกัฐานประกนัการเดนิทางทีค่ลอบคลุม ประกนัโควดิ-19 **รวมในค่าทวัร*์* 

-  
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DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ULUWATU TEMPLE – สวนพระ

วิษณุ – หาดจิมบารนั                   (–/L/D) 
04.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อชีย (FD) โดยมเีจา้หน้าที่

ของบรษิทัฯคอยให้การต้อนรบั *กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซยี โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) 
เทีย่วบนิที ่FD396 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ี
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 
**เวลาท้องถ่ินของ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง** 

12.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร ประเทศอนิโดนีเซยี เกาะบาหล ี
 หลงัจากทุกท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเดนิทางสู่ ULUWATU TEMPLE เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงและใครมาบาหลตีอ้งมากนัอย่างแน่นอนตัง้อยู่บนไหล่
ภเูขาทีล่อ้มรอบไปดว้ยทะเลทีส่วยงามของเกาะบาหลแีห่งนี้เลยทเีดยีว โดยจะอยู่ทางใต้สุดของเกาะบาหล ีโดยวดันี้
สรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพแห่งทอ้งทะเลตามความเชื่อของชาวอนิโดนีเซยีนัน่เอง สิง่ทีเ่ราจะไดพ้บเหน็คอื ความสวยงาม
ของววิทวิทศัน์ และเสยีงคลื่นทะเลทีค่อยกระทบกนัหน้าผาสงูอยูต่ลอดเวลา  

จากนัน้นําทุกท่านชม สวนพระวษิณุ GARUDA WISNU KENCANA CULTURAL PARK สวนนี้ตัง้อยู่ทางตอนใต้
ของบาหล ีสวนวษิณุนี้ สรา้งขึน้เพื่อเป็นสวนวฒัณธรรมของบาหล ีมเีนื้อทีก่ว่า 6 แสนตารางเมตร เป็นโปรเจคใหญ่
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ของทางการอนิโดนีเซยีทีต่ ัง้ใจจะสรา้งเป็นแลนดม์ารค์สําคญัของทีน่ี่ มรีปูป ัน้ประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอนั
งดงามและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม. กวา้ง 64 ม. 
ชมววิพระอาทติยต์กดนิ หาดจิมบารนั (JIMBARAN BEACH) บนเกาะบาหล ีชมววิพระอาทติยต์กสุดประทบัใจ 
หาดทรายขาวๆตดักบัผนืน้ําสฟ้ีาอมเขยีวหาดทรายสุดสวยแห่งน้ี เป็นลกัษณะทอดตวัโค้งเป็นวงจนัทรห์นัหน้าไป
ทางทศิตะวนัตก โดยความยาวของหาดทอดตวัมาจากรนัเวยข์องสนามบนิเดนปาซารล์งทางใต้ และตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ชายหาดเซมนิยกั (SEMINYAK)กบัชายหาดคตูา (KUTA) อนัแสนวุ่นวาย 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  เมนูพิเศษ!!! ซีฟู้ ตสไตลบ์าหลี 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า   

DAY2  PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภเูขาไฟกนุูงบาตรู์ – ทะเลสาบบารต์ ู– นา
ขัน้บนัได -  น ้าพศุกัดสิ์ทธ์ิ – ตลาดปราบเซียน                         (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดนิทางไปยงั วดั PURA LEMPUYANG LUHUR สําหรบัวดัปรูานัน้เป็นวดัทีป่ระกอบไปดว้ย 7 วดัดว้ยกนั 
 และวดัทีส่งูทีสุ่ดมคีวามสงูถงึ 1,058 เมตร โดยนักท่องเทีย่วจะต้องนุ่งโสร่งเขา้มาเยีย่มชมวดัปรูาเพื่อความเรยีบรอ้ย 
 หากได้ขึ้นมาชมวัดบนเขาแล้ว ไม่เพียงแต่จะได้ชมความสวยงามของวัดและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูแต่
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 นักท่องเทีย่วยงัได้ชมทศันียภาพจากมุมสูงเนื่องจากที่ตัง้ของวดัที่สูงเหนือระดบัน้ําทะเล รวมทัง้อาจจะได้เหน็พระ
 อาทติยข์ึน้เหนือน้ําทะเลและภูเขาอกีดว้ย หากจะมาเยอืนวดั PURA LEMPUYANG LUHUR นักท่องเท่ียวจะต้อง
 ส ารวม ทัง้วาจาและการแต่งกาย โดยห้ามพูดค าหยาบหรือแม้แต่แม่ท่ีให้นมบุตรกห้็ามเด็ดขาด รวมทัง้
 ผูห้ญิงมีประจ าเดือนและผูท่ี้เพ่ิงสญูเสียบคุคลในครอบครวัห้ามขึ้นมาท่ีวดั 

ชมความสวยงามของหมูบ่า้นโบราณ หมู่บ้านคินตามณี KINTAMANI ตัง้อยูต่รงปากปล่อง ภเูขาไฟบาตูร ์โดยม ี
ทะเลสาบบารต์ูร ์อยูต่รงเบือ้งหน้า ทาํใหห้มูบ่า้นแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาต ิพรอ้มชมววิทิวทศัน์ของ ภเูขาไฟกู
นุงบาตูร ์(MOUNT BATUR) หรอื ภเูขาไฟกินตะมะนี (KINTAMANI MOUNTAIN) เป็นหนึ่งในภูเขาไฟทีไ่ดร้บั
ความนิยมมากทีสุ่ดของอนิโดนีเซยี อยูเ่หนือระดบัน้ําทะเล 1,717 เมตร มอีายุมากกว่า 50,000 ปี และเป็นภูเขาไฟที่
ชาวบาหลีศรทัธาอย่างมาก ความสวยงามยงัไม่หมดเท่านี้ ทะเลสาบที่ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มคีวาม
ศกัดิส์ทิธิ ์ทะเลสาบบาตูร ์(LAKE BATUR) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหล ีมคีวามยาว 7 กม กวา้ง 2.5 กม. 
ตัง้อยูก่ลางหุบเขา 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟต ์
 รบัประทานอาหารเท่ียงพร้อมชมวิวของภเูขาไฟและทะเลสาบแห่งน้ีพร้อมกบัอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทัง้ปี 
 ชม TEGALALANG RICE TERRACE VIEW หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อ นาขัน้บนัได  เป็นการปลูกขา้วแบบขัน้บนัได 
 เพราะพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นเนินเขา ใหทุ้กท่านไดช้มววิธรรมชาตแิบบ 100% (หน้าขัน้บนัไดน้ีจะมใีหช้มตามฤดกูาล) 

หลงัจากรบัประทานอาหารเรยีบรอ้ยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ วดัน ้าพศุกัด์ิสิทธ์ิ เทมภคัสิริงค์ TAMPAK SIRING 
เป็นวดัในศาสนาฮนิด ูตัง้อยูใ่กลเ้มอืงเทมภคัสริงิค ์วดัแห่งนี้สรา้งขึน้ราวปี ค.ศ.962 สมยัราชวงศ์วารม์าเดวา วดัห่งนี้
ชาวบาหลนิียมเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า ปุระ เตยีต้า เอม็พูล จุดเด่นของวดัน้ีอยู่ที่บ่อน้ําพุศกัดิส์ทิธิ ์เป็นบ่อน้ําพุทีเ่กดิขึน้
เองตามธรรมชาตจิากตาน้ําใต้ดนิมาเป็นเวลายาวนานนับพนัปีชาวบาหลมีคีวามเชื่อว่า การทีไ่ด้อาบหรอืดื่มกนิน้ํา
จากน้ําพุศกัดิส์ทิธิน้ี์จะเป็นสริมิงคล ขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยรวมไปถงึยงัรกัษาโรคต่างๆได ้ 
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**สุภาพสตรีท่ีเดินทางเข้าวดัน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิ จะต้องน ายางมดัผมหรือก๊ิบติดผมมาด้วย เน่ืองจากสถานท่ีน้ี
จ าเป็นจะต้องเกบ็ผมให้เรียบร้อยก่อนเข้าด้านใน** 

รา้นคา้สนิคา้พืน้เมอืง ตลาดปราบเซียน มรีา้นขายของพืน้เมอืงต่างๆมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ และใหท้่านไดใ้ช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีน่ไทยตัง้ชื่อใหก้บัตลาดแห่งนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! CRISPY DUCK 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า   
 
 

DAY3 PURA TAMAN AYUN – BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT 
TWMPLE                                                             (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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 วดั PURA TAMAN AYUN หรอื MENGWI TEMPLE คอื วดัสไตลฮ์นิดู-บาหลทีีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางสวนสเีขยีวทีร่าย
ลอ้มดว้ยแม่น้ําเลก็ๆ ณ ใจกลางเมอืง MENGWI ทางตอนกลางของเกาะบาหล ีความพเิศษของวดั PURA TAMAN 
AYUN อยู่ทีอ่งคเ์จดยีห์ลายชัน้ทรงสูงสไตลฮ์นิดูทีต่ ัง้เรยีงแถวกนันับสบิองคท์ีผ่มยนืยนัว่ามนัช่างสวยงามมากจรงิๆ 
บรเิวณรอบๆของตวัวดักย็งัมสีถาปตัยกรรมโบราณอายุหลายรอ้ยปี และทีน่ี่กย็งัมรีปูป ัน้ของ BARONG สตัวใ์นเทพ
นิยายหน้าตาคลา้ยกบัสงิโตของชาวบาหลทีีถู่กเชื่อว่าเป็น “เจา้แห่งวญิญาณ” 

 นําทุกท่านเดนิทางสู่ PURA ULUN DANU BRATAN หรอืเรยีกสัน้ๆว่า PURA BRATAN ซึง่เป็นวดัประจาํศาสนา
ฮนิดูที่ถูกก่อสรา้งขึน้กลางทะเลสาบ BRATAN ตัง้แต่ปี 1633 เพื่อบูชา DEWI DANU เทพเจา้ฮนิดูผู้ดูแลน้ําและ
ทะเลสาบแห่งนี้ซึง่ถอืเป็นหล่งน้ําทีส่ําคญัสําหรบัการเกษตรของชาวเกาะบาหลใีนสมยันัน้เป็นอย่างมาก และไฮไลท์
สาํคญัทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยอยูท่ี ่เจดยี ์11 ชัน้ ทีม่รีปูทรงเป็นเอกลกัษณ์ของสถาปตัยกรรมฮนิด ู 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟต ์
 ชมความงามของ วดัทานาลอ็ต TANAH LOT TEMPLE หรอื วดัปุราตานะห์ลอต วดัที่ดงัที่สุดของเกาะบาหล ี

ตัง้อยู่บนโขดหนิรมิทะเล และยงัเป็น 1 ใน 7 วดัทีถู่กสรา้งรมิชายฝ ัง่ทะเลของเกาะบาหลอีกีดว้ย เรยีกไดว้่าเป็นอกี
หน่ึงวดัทีม่คีวามสําคญัทีสุ่ดในเกาะบาหลเีลย นอกจากสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม และตวัวดัยงัโดดเด่น ตัง้ตระหง่าน
อยูเ่ขตชายฝ ัง่ทาบานนั  
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ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า   
DAY4  ท่าอากาศยานนานาชาติงรูะหไ์ร - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)       (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี 

12.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบนิที่ FD397 ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ี
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

16.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 
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23 – 26 กนัยายน 2565 17,999 2,500 

30 กนัยายน – 03 ตลุาคม 65 17,999 2,500 

08 – 11 ตลุาคม 2565 17,999 2,500 

11 – 14 ตลุาคม 2565 17,999 2,500 

15 – 18 ตลุาคม 2565 17,999 2,500 

21 – 24 ตลุาคม 2565 17,999 2,500 

22 – 25 ตลุาคม 2565 19,999 2,500 

28 – 31 ตลุาคม 2565 17,999 2,500 

04 – 07 พฤศจิกายน 2565 17,999 2,500 

11 – 14 พฤศจิกายน 2565 17,999 2,500 

18 – 21 พฤศจิกายน 2565 17,999 2,500 

25 – 28 พฤศจิกายน 2565 17,999 2,500 

02 – 05 ธนัวาคม 2565 19,999 2,500 

03 – 06 ธนัวาคม 2565 19,999 2,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 19,999 2,500 

10 – 13 ธนัวาคม 2565 19,999 2,500 
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16 – 19 ธนัวาคม 2565 19,999 2,500 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 20,999 2,500 

24 – 27 ธนัวาคม 2565 20,999 2,500 

30 ธนัวาคม 65 – 02 มกราคม 66 23,999 2,500 

31 ธนัวาคม 65 – 03 มกราคม 66 23,999 2,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 15 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมน้ํีาหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได้
น้ําหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไข
ของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 1,000,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศอนิโดนีเซยีสําหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นร้องขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางอินโดนีเซยีได้ประกาศยกเว้นการยื่นวซี่าเขา้ประเทศให้กบัผู้เดนิทางคนไทยที่พํานักในอินโดนีเซยีไม่เกิน 30 
วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศอนิโดนีเซยีสาํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศอนิโดนีเซยี 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
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- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
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- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ
ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ
หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 
เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง



25-07-2022 

 
 
 
 
 

 

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
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การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง เอกสารมาที่
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  
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- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


