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“ รวมค่าใชจ้า่ยทุกอย่างครบถว้น อาหารทุกมือ้ พกัโรงแรมหร ูระดบั 4ดาว ”   ทุกแห่งหน บนเกาะบาหล ีทีท่ าใหใ้ครต่อ
ใครตกหลุมรกั บาหล ีเราไดร้บัรวมทัง้หมด มาใหคุ้ณไดห้ลงรกักนัเตม็ฉบบั ในโปรแกรม บาหลี...สุดทีร่กั นี้ กบัการ
พกัผ่อนบนเกาะสวรรค ์“บาหล”ี  สมัผสัอญัมณแีห่งมหาสมทุรอนิเดยีดนิแดนทีข่นบธรรมเนียม ประเพณยีงัฝ ัง่รากลกึไม่
เสื่อมคลาย ผสานกบัวฒันธรรมตะวนัตก สสีนั และความครกึครืน้ รมิชายหาด อลงัการงามตากบัสถาปตัยกรรมทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ ทีม่คีวามยิง่ใหญ่แต่แฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิ 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ดูได้ท้ำยโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมำส่วนตัวสำมำรถออกเดินทำงได้ทุกวัน 

วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ เดนพำซำร์ สวนพระวิษณุ วัดอูลุวำตู                                (--/L/D) 
06.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ช่องทำงเข้ำที่ 2 แถว D เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 

เพ่ือเช็คอิน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ.... อ านวยความสะดวกด้านเอกสาร และสมัภาระ จากนัน้ให้ท่าน
อิสระจบัจา่ยสินค้าภายในร้าน Duty Free ก่อนจะถึงเวลาเคร่ืองออก 

08.50 น. ออกเดนิทางสูเ่ดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบนิท่ีTG 431 
14.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ งูรำรำย Ngurahrai International Airport เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี 

ดินแดนอนัสงบ และปราศจากมลภาวะ ท่านจะได้สมัผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติค หาดทราย

พร้อมอาหารมื้อพเิศษ หลากหลายเมนู ในบรรยากาศคดัสรรค์แล้วว่าเป็นที่สุดบนเกาะบาหล ี
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สวยขาวสะอาด และต านานลีล้บัแห่งวัฒนธรรมฮินดู น าท่านชม สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาด
ใหญ่ คร่ึงตวัจ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวิษณุ  พระผู้ปกป้องโลก และยงัมีรูปปัน้นกครุฑ หรือ
เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินด ูซึ่งเป็นพาหนะของพระวิษณุ  อิสระท่านได้ เดินชม
บรรยากาศภาพในสวน พร้อมท้องฟ้าสีคราม น าท่านเดินผ่าน แท่นหินขนาดใหญ่ ท่ีเกิดจากการ
สร้างสรรค์ของธรรมชาติ วางเรียงราย จนเกิดเป็นทางเดินชมสวนอนังดงาม น าท่านเดินทางสู่ จดุชม
วิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งขอบาหลี ณ จุดปลายสุด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ วัดอูลูวำตู ตัง้อยู่บนหน้าผาสูงชัน 
เบือ้งล่างจะเป็นหน้าผา ท่ีมีทะเลซดัเข้ากบัหน้าผาเป็นระยะๆ ท่านสามารถชมภาพขอบฟ้าตดักบัน า้
ทะเลสีคราม จากนัน้ต่ืนเต้นและสนกุสนานไปกบัระบ าไฟ หรือเคชกัแดนซ์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่าแบบซีฟู๊ ด ณ หาดจิมบารัน (1)  
พัก เข้ำพัก  ณ  All Season Legian / The Akmani hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง บำรองแดนซ์ หมู่บ้ำนหัตกรรม หมู่บ้ำนคินตำมณี วัดพุศักดิ์สิทธ์ิ วัดถ ำ้ช้ำง         (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (2)  
07.00 น. เปิดรับการท่องเท่ียวบาหลี ในวนัใหม่ ด้วยการน าท่านเข้าชม การแสดงอนัล่ือช่ือของบาหลี Barong 

Dance เป็นการแสดงท่ีเม่ือเดินทางมาถึงบาหลีแล้ว ไม่สมควรพลาด นาฏกรรมร าศกัดิ์สิทธ์ิ การร่าย
ร าด้วยทา่ทีออ่นช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ บรรยายการตอ่สู้ ระหว่างความดีและความชัว่ เป็นการ
ตอ่สู่ระหว่างปีศาจชัว่ร้ายและความดี บารอง สตัว์แห่งโบราณนิยาย ซึ่งเป็นตวัแทนของความดี และ 
รังคา สตัว์ประหลาดแห่งโบราณนิยาย เป็นตัวแทนแห่งปีศาจชัว่ร้าย จากนัน้น าท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง 
บาร์ตร์ู ณ หมู่บ้ำนคินตำมณี หมู่บ้านท่ีได้ช่ือว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในบาหลี  ได้ช่ือมาจากเมือง
โบราณแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี  
ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 1, 717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนี ้เป็นหุบเขาท่ี
งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนีจ้ะมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้สู่ หมู่บ้ำน
หัตถกรรม ชมงานฝีมือพืน้บ้าน การแกะสลักไม้ หน้ากาก เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง และการวาด
ลวดลายบนผ้าบาตกิ ของชาวบาหลี พร้อมซือ้หาเป็นของฝาก และท่ีระลกึจากเกาะบาหลี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (3) ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เป็ดทอด หรือท่ีใครๆ ก็รู้จกัใน
ช่ือ ANGRY DUCK เป็ดทอดกรอบอร่อย เสิร์ฟพร้อมข้าวเหลืองทานพร้อมกบัน า้จิม้สตูรเด็ดจากทาง
ร้าน เป็นเมนท่ีูใครมาก็ต้อง REQUEST 

บา่ย น าทา่นชม วัดน ำ้พุศักดิ์สิทธ์ิ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานท่ีเก่าแก่ และเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาว
บาหลีซึง่มีอายมุากกวา่พนัปี ชมบอ่น า้พศุกัดิส์ิทธ์ิ เตียต้า เอ็มพลู ซึง่เป็นน า้พจุากธรรมชาตท่ีิผดุขึน้
จากตาน า้ใต้ดนิเป็นเวลามานานนบัพนัพนัปี จากนัน้เปล่ียนบรรยากาศชมต้นกาแฟและการสาธิตการ
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คัว่กาแฟแบบพืน้เมืองทดลองชิมกาแฟบาหลีมากมายหลายรสชาต ิและหากทา่นได้อยากลองชิม
กาแฟขีช้ะมดก็สามารถซือ้ได้ท่ีน่ีในราคาท่ีถกูกว่าเมืองไทย หลงัจากนัน้สู่ ถ ำ้ช้ำง หรือ ปุรำกัวกำจำห์  
ท่ีโดดเดน่ด้วยแผน่หินแกะสลกัหน้าปากทางเข้าถ า้ มองดคูล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยกัษ์อ้า
ปากกว้าง ชาวบาหลีเช่ือวา่คือปากของปีศาจร้าย ภายในถ า้ ด้านหนึง่จะเป็นรูปปัน้พระพิฆเนศ อีก
ด้านเป็นรูปปัน้ศวิลงึค์ 3 แทง่ เป็นเคร่ืองแทนเทพ 3 องค์ พระศวิะ พระนารายณ์ พระวิษณ ุตามความ
เช่ือของฮินด ูด้านหน้าปากถ า้เป็นสระศกัดิส์ิทธ์ิ มีน า้ไหลพุง่จากปากปลอ่ง แกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 
นาง ชาวบาหลีเช่ือวา่ ถ้าใครอยากมีลกู ลองมาด่ืมหรืออาบน า้ท่ีน่ี จะมีลกูเตม็บ้านหลานเตม็เมือง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
พัก เข้ำพัก  ณ  All Season Legian / The Akmani hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสำม  เบดูกูล วัดอูลันดำนู วิหำรกลำงสมุทรทำนำล้อท                                          (B/L/D)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (5)  
07.00 น. น าท่านสมัผสักบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี บนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้อมทัง้ชมความงาม

ของทะเลสาบ เบดกููล ซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาไฟท่ีดบัแล้ว ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตการ
ท าเกษตรกรรมของชาวบาหลี คือ กำรท ำนำขัน้บันได ซึ่งเป็นภาพท่ีงดงามมาก น าท่านเท่ียวชม
เมือง เบดูกูล เมืองท่ีมีความสวยงามในบรรยากาศของริมฝ่ังทะเลสาบบราตัน ท่ีตัง้อยู่สูงจาก
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,500 เมตร น าท่านเข้าเย่ียมชม วัดอูลันดำนู วดัท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสดุในเกาะ
บาหลี ตัง้อยูบ่ริเวณกลางน า้ริมทะเลสาบ มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคัน่ด้วยปยุเมฆสี
ขาว วดันีส้ร้างตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใช้ท าพิธีทางศาสนาพทุธและฮินด ูรวมทัง้อทุิศแดเ่ทวี ดาน ู
เทพแหง่สายน า้ มีลกัษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มีหลงัคาทรงสงูท่ีเรียกว่าเมรุ มงุด้วยฟางซ้อนกนัถึง 11 ชัน้ 
ความสวยงามของวดันี ้มกัปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายโฆษณาการทอ่งเท่ียวของบาหลีเสมอ 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (6 ) 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ วิหำรกลำงสมุทร ทำนำล้อท ท่ีงดงามขึน้ช่ือของเกาะบาหลี ชมความสวยงาม

ของวิหารกลางสมทุร และชมไฮไลท์พระอาทิตย์ท่ีก าลงัจะลบัขอบฟ้าได้ท่ีน่ี   วิหารทานาล้อท เป็นวดั
ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศท่ีสวยงาม 
บริเวณด้านนอกวัด จะมีร้านขายของท่ีระลึก จากนัน้อิสระเดินเล่นชายหาดตามอธัยาศยั หรือเดิน
เลือกชมซือ้ของท่ีระลกึบริเวณตลาดพืน้เมือง  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (7) บริการอาหารค ่ามือ้พิเศษ Flying Fish Gourame หรือเมนู
ปลาบินแสนอร่อย รับประทานปลาบินแสนอร่อยกับเคร่ืองเคียง สลดั และน า้จิม้ อร่อยสุขภาพดี+
ถ่ายรูปสวยๆกบัปลาบนิ 
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พัก เข้ำพัก  ณ  All Season Legian / The Akmani hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี  ช้อปป้ิงย่ำนกูตำ เดนพำซำร์ สุวรรณภูมิ                                                      (B/L/--) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (8) 
 อิสระเตม็ท่ีกบัการพกัผอ่น และเพลิดเพลินกบับรรยากาศของโรงแรม หลงัจากนัน้น าทา่นสูใ่จกลาง

ยา่นกตูา ให้ทา่นได้อิสระช็อปปิง้สินค้าพืน้เมืองยา่น Kuta ให้ทา่นได้มีเวลาจบัจา่ยสินค้าท่ีระลึก ช็อป
ปิง้และเดนิเลน่ท่ี ห้ำง Centro ห้างสรรพสินค้าใหญ่ท่ีสดุในบาหลี หรือหากมีเวลาเหลือพอ น าทา่น
ไปช็อปปิง้ท่ีห้าง DFS Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอินโดนีเซีย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (9 ) 
บา่ย หลงัอาหารกลางวนั น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานงรูาราย 
16.20 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 432 
19.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อำยุ 
ต ่ำกว่ำ 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

21 - 24 พ.ย. 57 25,900 บำท 25,900 บำท 24,900 บำท 5,500 บำท 
4-7 ธ.ค. 57 25,900 บำท 25,900 บำท 24,900 บำท 5,500 บำท 
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 58 33,900 บำท 33,900 บำท 32,900 บำท 5,500 บำท 
หมำยเหตุ: ทุกวันท่ีกำรเดินทำงท่ำนสำมำรถจองทัวร์ล่วงหน้ำได้แล้ว ในรำคำพเิศษ คือ จองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง 30 
วันเป็นอย่ำงน้อย ท่ำนจะได้รับส่วนลด ท่ำนละ 700 บำท 
 

 

 

 
 
อตัราน้ีรวม  

 คา่ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ไปและกลบัช ัน้ทศันาจร พรอ้มน า้หนักสมัภาระ 20 กก./ทา่น 
 คา่อาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ทางบริษทัฯจดัไว ้ ทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการจ านวนทัง้หมด รวม9มือ้ 
 คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบิน และคา่ภาษีน า้มนัของสายการบิน 
 คา่ภาษีสนามบินสนามบินไทย+บาหลี ทกุแห่งที่มีการใชส้นามบิน 
 คา่รถปรบัอากาศรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการตลอดรายการ 
 คา่หอ้งพกั3คืนในบาหลี ที่โรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา่คา่อาหารตามที่ระบไุว ้
  คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเที่ยวทกุแห่ง ตามที่ระบใุนรายการ  
 หวัหนา้ทวัรด์แูลคณะ จากประเทศไทยตลอดการเดินทาง (กรณีลกูคา้ไม่ต ่ากวา่15คน) 
 มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน พูดภาษาองักฤษ ดแูลคณะ ตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุติัเหตุ ตลอดระยะเวลาทอ่งเที่ยว สงูสดุกรณีสญูเสียชวีิต 1ลา้นบาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
  

อตัราน้ีไม่รวม       
 คา่อาหารมือ้อื่นๆ ที่ทา่นสัง่เอง และเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีดและอื่นๆ และมินิบารภ์ายในหอ้งพกัโรแรม 
 คา่สิ่งของน า้หนักเกินจากที่สายการบินก าหนด (สายการบินก าหนดน า้หนักใหท้า่นละ 20 กก.)  
 คา่ทิป ไกดแ์ละคนขบัของประเทศอินโดนีเซีย 15USD./หรือ 500บาทตอ่ท่านตลอดการเดินทาง 
 คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละเจา้หน้าท่ีของประเทศไทยตามแตค่วามสมคัรใจของลูกคา้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม7% (ถา้มี) คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (ถา้มี)  

เน่ืองจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมวีซา่จากประเทศอินโดนีเซยี 
เตรียมเพียง หนงัสือเดินทาง เท่าน้ัน( ท่ีมีอายใุชง้านอีกไม่ต ่ากว่า 6 เดือน) X ไม่ใชรู้ปถ่าย X 
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เงื่อนไขการจองและการส ารองท่ีนั่ง 
 จองและช าระ มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วนั นับแตว่นัจอง โดยทา่นจะไดร้บัเอกสารการแจง้ให ้

ช าระเงิน จากบริษทัที่ทา่นท าการจอง พรอ้มสง่ส าเนาหนังสือเดินทางที่ชดัเจน เพ่ือยืนยนัการเดินทางและรกัษา
สิทธิต์ ั๋วโดยสาร หากเกินก าหนดภายใน2 วนั บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 

 กรณีที่ทา่นไม่สง่ส าเนาหนังสือเดินทาง อาจเกิดความผิดพลาดในสว่นของการสะกดชือ่กบัตั๋วเครื่องบินซึง่สว่นนีผู้ ้
เดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่เปลี่ยนชือ่ตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

 ช าระสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ (ไม่นับรวม เสาร-์อาทิตย ์ และวนัหยดุราชการ) 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธก์ารจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมดัจ า) 

 กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลงัจากการจองและช าระเงิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมด 

 คณะผูเ้ดินทาง 10 ทา่นออกเดินทางได ้ แตไ่ม่มีหวัหนา้ทวัร ์ แตจ่ะมีไกดท์อ้งถ่ินรบัที่สนามบินปลายทาง และมี 
เจา้หนา้ที่สง่กรุป๊ทวัรต์ามปรกติ / และ 15 ทา่นขึน้ไป มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะ และ บริษทัฯขอสงวน
สิทธใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ทา่น ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของบริษทัฯเป็นส าคญัโดย
ถือเป็นการยกเลิกโดยอติัโนมติั 

 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ 
ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้า่นได ้ ไม่วา่จ านวนทัง้หมด หรือ 
บางสว่น 

- บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆที่อาจเพ่ิมขึน้ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ เกิดการลา่ชา้
ของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อบุติัเหตรุา้ยแรงตาม
ธรรมชาติตา่งๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสญูหายตาม
สถานที่ตา่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนัเกิดขึน้เหนือการควบคมุของบริษทั 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทวัร,์ ก าหนดวนัเดินทาง,สายการบิน,และราคาทวัร ์
ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นที่เกิดขึน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้–ออกเมือง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ดลุพินิจของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นส าคญั  

- การยกเลิกการเดินทาง หรือเดินทางไม่ได ้ ไม่วา่จะมาจาก การลืมเอกสารเดินทาง หรือ ขาดในสว่นใดสว่นหน่ึง
ของเอกสารเดินทาง อนัเก่ียวเน่ืองที่ลกูคา้ตอ้งจดัเตรียมเองไป ก็แลว้แต ่ จะไม่สามารถเรียกรอ้งคา่เสียหาย ใดใด
ไดท้ัง้สิน้ 

 


