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วนัแรก    กรุงเทพฯ - บาหล ี- จมิบารัน        (-/-/เยน็) 
 

10.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7 
Thai lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.25 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี SL 258  
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หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ัง
ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  

18.30 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี(เวลาท้องถิ่นทีบ่าหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหน่ึงช่ัวโมง) 

เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเ ส้ียว
พระจนัทร์ในยามเย็นปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็น
หน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาด
ยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาด
เป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสด
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นกุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกท่ีเขา้
กนัดีกบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเด็ดและจดัจา้น  

จากน้ัน น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Grand LivioKuta Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี 

วนัทีส่อง      บารองแดนซ์ - วดับราตนั - นาขั้นบันได     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากน้ัน ชมการแสดง :บา ร๊องแดนซ์  (BARONG 

DANCE) เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มีทั้ งหมด 5 
องก ์เป็นการแสดงการต่อสู้ระหวา่งความดีกบัความ
ชัว่ โดยให้บารองสัตวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทน
แห่งความดี และให้รังคา สัตวป์ระหลาดตวัร้ายใน
นิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชั่ว ตลอดการ
แสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็นการแสดงท่ีดูแลว้เขา้ใจง่าย 
ประกอบกบัการแต่งกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการร่ายร าท่ีทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของ
นกัแสดงทั้งหมด 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (BUFFET) 
จากนั้น เดินทางเยีย่มชม วดับราตัน (Pura UlundanuBratan)วดัน้ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่่างจาก

เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนั 
และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ
ซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รู
เปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี 

จากน้ัน  น าท่านสู่  นาข้าวขั้นบันได(RICE TERRACE) เป็นนาขา้วท่ีสวยท่ีสุด และเป็นจุดชมวิวสามารถมอง
ออกไปไดไ้กลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นท่ี 6 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดท่ีเรียงกนั
เป็นชั้นๆอยา่งสวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้ 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  
 

วนัทีส่าม      วดัน ้าพศัุกดิ์สิทธ์ิ – คนิตามณ ี– วดัเบซากห์ิ - วดัเลมปูยางค์    (เช้า/กลางวนั/เยน็)     
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่วดัน า้พุศักสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul 

ภายในวดัมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้ าข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือว่าก าเนิดมา
จากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี
สามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคั
สิริงคน้ี์เองคือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านไดใ้ชค้วามสามารถในการ
ต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี  

 
เทีย่ง เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณ(ีKINTAMANEE) เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะได ้

รับชมทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ท่ี
หมู่บ้านแห่งน้ี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์  ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 
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จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกช่ือวา่ วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากห์ิ 
(Mother Temple of Besakih) วดัท่ีใหญ่ท่ีสุด มีความสวยงามท่ีสุดอนัดบั 1  และส าคญัท่ีสุดของ
บาหลี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันั้นเป็นภูเขา
ไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี  วดัเบซากห์ิ เป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล 
ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆ กวา่ 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวดัท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง 

เดินทางสู่ วดัเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมี
ความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้น มีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของพื้นท่ีริมเกาะทางฝ่ังตะวนัออกของ
บาหลี แต่ควรระวงัฝงูลิงแมก็แคก็ท่ีดุร้ายซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณยอดเขา 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั U HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหล ี
 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนาน

คลา้ยกบัการนัง่ชิงชา้ โดยค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้าทีต้่องการเล่นชิงช้าเพิม่เติมประมาณ 300 บาท ใชเ้วลา
นัง่ประมาณ 5 นาที หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้ บริเวณนั้นมีจุดใหท้่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย  

 
น าท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียว
ถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ีตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะ
ของเกลียวคล่ืน ส่ิงท่ีท าให้วดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวิหารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์ก
จะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบท่ีปกคลุมหนา้ผาชวนให้นึกถึงความอ่อนชอ้ยของ
ภาพวาดจีน 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ี 
 ร้าน Krisna ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี        
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
19.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)    เทีย่วบินที ่ SL 259 

http://travel.thaiza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/273598/
http://travel.thaiza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/273598/
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23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
*********************************************************************** 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์....บินลดัฟ้า เที่ยวบาหล ีบิน SL 4 วนั 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

12 ต.ค.62 15 ต.ค.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

28 ต.ค.62 31 ต.ค.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

02 พ.ย.62 05 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

09 พ.ย.62 12 พ.ย.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

16 พ.ย.62 19 พ.ย.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 30 15,900 15,500 14,900 3,500 

23 พ.ย.62 26 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั 
บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
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5.คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทางหรือ
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท า
ให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่าน
ต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


