
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก    กรุงเทพฯ - บาหล ี- จิมบารัน       � (-/-/เยน็) 
 

10.30 น. พร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคาร " ขาออก ชั%น & เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7 
Thai lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.25 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที�ยวบินที� SL 258  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เนื1องจากตั2วเครื1องบินของคณะเป็นตั2วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กที1นั1งได้ ที1นั1งอาจจะไม่ได้นั1งตดิกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที1นั1งบนเครื1องบินได้ในคณะ ซึ1งเป็นไปตามเงื1อนไขสายการบิน  

18.30 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้พบ
การตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที�(เวลาท้องถิ1นที1บาหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหนึ1งชั1วโมง) 

เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูป
ครึ� งเสี+ ยวพระจนัทร์ในยามเยน็ปัจจุบนั 
หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ� งในชายหาด
ที�ดีที�สุดในบาหลี นอกจากนี+ บนหาด
ยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ที�ตั+งอยู่เรียงราย
อยูริ่มชายหาดเป็นจาํนวนมาก หากคุณ
อยากลิ+มลองอาหารทะเลสดใหม่ไม่ว่า
จะเป็นกุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกที�
เขา้กนัดีกบักบันํ+าจิ+มรสชาติเดด็และจดัจา้น  

จากนั%น นําท่านเข้าสู่โรงแรมที1พกั Grand LivioKuta Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ &* ดาวมาตรฐานบาหล ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1สอง      บารองแดนซ์ - วดับราตนั - นาขั%นบันได    � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั%น ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ (BARONG 

DANCE) เป็นการแสดงระบําพื+นบ้าน มี
ทั+ งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้
ระหว่างความดีกบัความชั�ว โดยให้บารอง
สตัวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความ
ดี และให้รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายใน
นิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความชั�ว 
ตลอดการแสดงทั+ง 5 องก ์จะเป็นการแสดง
ที�ดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายที�สีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการร่ายรําที�ทั+งอ่อนหวานและ
แขง็แรงของนกัแสดงทั+งหมด 

เที1ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (BUFFET) 
จากนั+น เดินทางเยี�ยมชม วดับราตัน (Pura 

UlundanuBratan)วั ด นี+ ตั+ ง อ ยู่
ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่าง
จากเมืองเดนพาซาร์ 34 กิโลเมตร 
เป็นวัดที1มีชื1 อเสียงมากของเกาะ
บาหล ีตั+งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบ
ราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็น
วิวของภูเขาไฟซึ� งเป็นวดัใหญ่ที�
ถือได้ว่าสําคญัเป็นอนัดับ 2 รอง
จากวดัเบซากีห์ โดยสร้างเพื�อบูชา
เทพเจา้แห่งสายนํ+ า ตามความเชื�อแบบฮินดูบาหลี วดันี+ อยูใ่นธนบตัร 34,444 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย 
โดยอากาศในบริเวณนี+ เยน็สบายตลอดทั+งปี 

จากนั%น  นาํท่านสู่  นาข้าวขั%นบันได(RICE TERRACE) เป็นนาขา้วที�สวยที�สุด และเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้
ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื+นที� ; ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั+นบนัไดที�เรียงกนัเป็นชั+นๆอย่าง
สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เยน็ � รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั%น นําท่านเข้าสู่โรงแรมที1พกั  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหล ี 
 

วนัที1สาม      วดันํ%าพุศักดิMสิทธิM – คนิตามณี – วดัเบซากห์ิ - วดัเลมปูยางค์   � (เช้า/กลางวนั/เยน็)     
 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั+น เดินทางสู่วดันํ%าพุศักสิทธิM หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpul ภายใน

วดัมีบ่อนํ+ าศกัดิ> สิทธิ> ซึ� งผดุพรายนํ+ าขึ+นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดันี+ ดว้ยเชื�อว่ากาํเนิดมาจากพระอินทร์ 
จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบนํ+ า เก็บนํ+ าไปดื�มกิน เพราะเชื�อว่าบ่อนํ+ าศกัดิ> สิทธิ> แห่งนี+สามารถรักษาโรคต่างๆ ขบั
ไล่สิ�งเลวร้ายและเพื�อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคนี์+ เองคือตลาดปราบเซียนมี
ร้านขายของพื+นเมืองต่างๆมากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที�มาที�
คนไทยตั+งชื�อใหก้บัตลาดแห่งนี+   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที1ยง เดินทางสู่: หมู่บ้านคนิตามณ(ีKINTAMANEE) เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ�งท่านจะได ้

รับชมทศันียภาพที�งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที�หมู่บา้น
แห่งนี+  �พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟ
อนัสวยงาม 

  
จากนั+น นาํท่านชม ปุราเบซากห์ิ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกชื�อวา่ วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากห์ิ (Mother 

Temple of Besakih) วดัที�ใหญ่ที�สุด มีความสวยงามที�สุดอนัดบั A  และสาํคญัที�สุดของบาหลี เป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�มีนกัท่องเที�ยวมาเยอืนเป็นจาํนวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันั+นเป็นภูเขาไฟกนุุงอากงุ (Mount 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agung) ภูเขาไฟที�สูงที�สุดของเกาะบาหลี  วดัเบซากห์ิ เป็นวดัในศาสนาฮินดูที�ใหญ่ที�สุดของบาหลี ยงัถือ
เป็นวดัศกัดิ> สิทธิ> ที�สุดเหนือวดัทั+งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั+ง
เรียงรายอยูเ่ป็นขั+นๆ กวา่ 7 ขั+นไปตามไหล่เขา โดยวดัที�มีความสาํคญัที�สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากงุ (Pura 

PenataraaAguan) ซึ�งตั+งอยูต่รงกลาง 
เดินทางสู่ วดัเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) ซึ�งเป็นวดัที�ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมีความสาํคญั

มากในวฒันธรรมบาหลีนั+น มีวิวทิวทศัน์ที�สวยงามของพื+นที�ริมเกาะทางฝั�งตะวนัออกของบาหลี แต่ควรระวงั
ฝงูลิงแมก็แคก็ที�ดุร้ายซึ�งอาศยัอยูบ่ริเวณยอดเขา 

 
เยน็ � รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั%น นําท่านเข้าสู่ที1พกั U HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหล ี
 

วนัที1สี1  บาหล ีสวงิค์ – วหิารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ  � (เช้า/กลางวนั/-)     
 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบั
การนั�งชิงชา้ โดยค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าที1ต้องการเล่นชิงช้าเพิ1มเติมประมาณ &RR บาท ใชเ้วลานั�งประมาณ 3 
นาที หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนั�งชิงชา้ บริเวณนั+นมีจุดใหท่้านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย  

 
นาํท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที�มีชื�อเสียงที�สุดและเป็นจุดที�มีนกัท่องเที�ยวถ่ายภาพมาก
ที�สุดของเกาะบาหลี วิหารนี+ตั+งอยูบ่นผาหินนอกชายฝั�งในเวิ+งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียวคลื�น สิ�งที�
ทาํให้วดัแห่งนี+ มีความพิเศษเนื�องจากเมื�อชมวิหารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็นเสมือนภาพของ
หอคอยสีดาํและไมช่้อใบที�ปกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที1ยง       � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เราพาท่านแวะซื+อของฝากที�ระลึกราคาถูกที�บริเวณโกดงัขายของที�ระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวที้�นี+  
 ร้าน Krisna ที�มีชื�อเสียงของบาหลี        
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
19.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)    เที1ยวบินที1  SL 259 

23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
*********************************************************************** 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์....บินลดัฟ้า เที�ยวบาหล ีบิน SL # วนั 
เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี�ยว 

+, ก.ค.-, +. ก.ค.-, 30 12,999 12,599 11,999 3,500 

+# ก.ค.-, +1 ก.ค.-, 30 12,999 12,599 11,999 3,500 

,. ก.ค.-, ,2 ก.ค.-, 30 12,999 12,599 11,999 3,500 

3, ส.ค.-, 3. ส.ค.-, 30 11,999 11,599 10,999 3,500 

+3 ส.ค.-, +5 ส.ค.-, 30 15,999 15,599 14,999 3,500 

++ ส.ค.-, +4 ส.ค.-, 53 15,999 15,599 14,999 3,500 

+- ส.ค.-, +7 ส.ค.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

,5 ส.ค.-, ,- ส.ค.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

53 ส.ค.-, 3, ก.ย.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

3- ก.ย.-, 37 ก.ย.-, 30 11,999 11,599 10,999 3,500 

+5 ก.ย.-, +- ก.ย.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

+# ก.ย.-, +1 ก.ย.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

20 ก.ย.-, 23 ก.ย.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

,+ ก.ย.-, ,# ก.ย.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

,1 ก.ย.-, 53 ก.ย.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

3# ต.ค.-, 31 ต.ค.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

++ ต.ค.-, +# ต.ค.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

+, ต.ค.-, +. ต.ค.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

+2 ต.ค.-, ,+ ต.ค.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

,5 ต.ค.-, ,- ต.ค.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,. ต.ค.-, ,2 ต.ค.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

,2 ต.ค.-, 5+ ต.ค.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

3+ พ.ย.-, 3# พ.ย.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

3, พ.ย.-, 3. พ.ย.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

32 พ.ย.-, ++ พ.ย.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

37 พ.ย.-, +, พ.ย.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

+. พ.ย.-, +2 พ.ย.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

+- พ.ย.-, +7 พ.ย.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

,, พ.ย.-, ,. พ.ย.-, 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

,5 พ.ย.-, ,- พ.ย.-, 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

� ตั9วเครื�องบินชั;นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั9ว 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ 5 คืน พกัห้องละ ,-5 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื;อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ;าหนักกระเป๋าไม่เกนิ ,3 กก.ต่อ + ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 
� ภาษีนํ;ามันและภาษีตั9วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ;นก่อนวนัเดินทาง) 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ+,333,333 บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื1อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที1ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 5%และภาษีมูลค่าเพิ�ม 1% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั;งที�เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,300 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ + ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ;าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 
+.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา .,333 บาทส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า+. วนั 
มิฉะนั;นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง ,+ วนั) 
,.กรณยีกเลกิ 
,.+ ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 53 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั;งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิSการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั;งสิ;น 
,., ยกเลกิการเดินทาง +.-53 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ .3%และริบเงินมัดจําทั;งหมด 
,.5 ยกเลกิภายใน +# วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิSการคืนเงินค่าทวัร์ทั;งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั;งสิ;น 
5. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั;งนี;ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 1 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิSในการคืนเงินทุกกรณ ี
#.บริษัทฯขอสงวนสิทธิSในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั;งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที�
บริษัทฯกาํหนดไว้(+. ท่านขึ;นไป)เนื�องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
..คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ;นไปจึงออกเดินทางในกรณทีี�มีผู้เดนิทางไม่ถึง 15 ท่านขอสงวนสิทธิSเลื�อนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า +3 วนัก่อนการเดินทาง 
-.กรณทีี�ท่านต้องออกตั9วภายใน เช่น (ตั9วเครื�องบิน,ตั9วรถทวัร์,ตั9วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั;งก่อนทาํการออกตั9ว 
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั9วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื�อนไขดังกล่าว 
1.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ;าเงิน)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิSไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิSในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า - เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั;น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า - เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั;งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ�งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี;ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี;ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื;อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั;งสิ;น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี�การตรวจคนเข้าเมืองทั;งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิSที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั;งสิ;น 

� ตั9วเครื�องบินเป็นตั9วราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั;งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี;แล้วทั;งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั;งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที1ทาํให้ใบหน้าเปลี1ยนไป ดังนั%น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� กรณมีี “คดีความ” ที1ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ1งเป็นสิ1งที1อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น 

� กรณ ี“หญงิตั%งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที1ชัดเจน สิ1งนี%อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น 

� กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ%าเงนิ)เดินทางเพื1อการท่องเที1ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


