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 บนิตรงดว้ยสายการบนิแหง่ชาต ิการบนิไทย เพยีง 4 

ช ัว่โมงนดิๆ 

 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต  

 แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะบรรยาย 

 ชมระบําพืน้เมอืงตน้ฉบบัของแท ้ “ บารอ้งแดน๊ซ ์“ 

 ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 

 พกัโรงแรมหร ูยา่นใจกลาง คตูา้บชี ( 4ดาวแท ้) 

 ทานซฟีู้ ด รมิหาดจมิบารนั + Lobster ราดซอสทอ้งถิน่ทานละ 300 GR 

 ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูลั – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

*****9 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 

 

กําหนดการเดนิทาง : ออกเดนิทางทกุวนัศกุร ์/ กลบัวนัจนัทร ์
วนัแรก วนัแรก   กรุงเทพฯ – บาหลี – กรุงเทพฯ – บาหลี – GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบาลนั  วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบาลนั  
06.30 น. คณะมาพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 แถว H-J สายการบนิไทย 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

09.25 น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิท ีTG431  

14.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพา

ซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลังผา่นการตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดย

สาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ นําทา่นเดนิทางผา่น

ประตเูทพเจา้เขา้สูต่ัวเมอืง ชมอนุสาวรยีม์หาภารตะ, 
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สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่นชมอนุสาวรยี ์บมิา่ เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล ยา่น 

Kartika Plaza หลังจากนัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu 

Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่ตัว จําลองมา

จากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูปั้นพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 

ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่

อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 

เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน สวนวษิณุแหง่นีม้คีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่

และสถานทีแ่หง่นีย้ังใชจั้ดแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง ไวต้อ้นรับ

แขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอลูวูาตู 

ทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามอกีมมุหนึง่

ของเกาะบาหล ี   

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั 

พเิศษ!!เมนกูุง้มงักรยา่งราดซอสบารบ์คีวิ (ขนาด 300 กรมั) พรอ้มชม

บรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์ับขอบฟ้ารมิมหาสมทุรและดนตรบีรรเลงตาม

ชายฝ่ัง  

พกัที ่Harris River View Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัวนัท่ีสอง  บารองดา๊นซ ์ท่ีสอง  บารองดา๊นซ ์ –– อุบุด  อุบุด –– คินตามณี  คินตามณี –– เทมภคัศิริงค ์ เทมภคัศิริงค  ์ ––    
                                                EElleepphhaanntt  CCaavvee  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

จากน ัน้นําทา่นเดนิทางไปยงั “หมูบ่า้นบาตบูรูนั” ชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของ

บาหล ี“บารองดา๊นซ”์ ชมการรา่ยรําระบําสงิโตเทพเจา้ เทพเจา้

แหง่ความด ีและรังคา วญิญาณรา้ย ระบํากรชิ การแสดงวง 

“เมกะลัน” มโหรขีองบาหล ีและเรือ่งราวน่าสนุกสนาน

เกีย่วกับตํานานเทพเจา้เรือ่งราวตา่งๆ ทีนํ่าเสนอ สนุกสนาน

กับตัวละคร หลังจากนัน้ขอเชญิทกุทา่นไดถ้า่ยรปูหมูก่ับ

นักแสดงเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้เดนิทางไป Topati ชม

อตุสาหกรรมการผลติ และเพน้ท ์ผา้บาตกิ ชมการสาธติการ

ทําผา้บาตกิแบบบาหล ีเป็นงานฝีมอื แตล่ะขัน้ตอน และทา่น

สามารถนําเสือ้ หรอืเพน้ทล์ายตา่งๆ ไดฟ้ร ีชมผา้บาตกิทีเ่ป็น ของ

ชัน้เยีย่มทีส่ง่ออกจําหน่ายท่ัวโลก หลังจากนัน้เดนิทางไป หมูบ่า้น Mas ชมการ

แกะสลักไม ้Sandra Wood และขัน้ตอนการทําไมแ้กะสลัก เป็นงานฝีมอืดัง้เดมิ 

แมน้ํ่าAyune ทีส่ําหรับลอ่งแกง่ ชมยา่นอบุดุ ศนูยก์ลางศลิปวฒันธรรม ตลาดสขุะวาตี

ตลาดเกา่แกแ่ละดัง้เดมิและยา่นพระราชวงัเกา่ กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา 

Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้ปี  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีฟุเฟ่ต ์ณ ภัตตาคาร

ลอยฟ้า ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

บา่ย นําทา่นชมความงามของ ภเูขาไฟกหุนงุอากงุ ภเูขาไฟทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีส่ถติย ์

ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภเูขาไฟบารต์รู ์ทีย่งัคงรอวนัปะทอุยูต่ลอดเวลา ชม

ทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน้ําจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิ แวะถา่ยรปูกับทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์หลงัจากน ัน้เดนิทาง

สูว่หิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทมภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัย

โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น้ําพศุักดิส์ทิธิ ์ที่

TIRTA EMPUL  ทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีนัหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์

และแทน่บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ทําเนยีบประธานาธบิดบีนเนนิเขา วดัถ้ํา



    3 

BALI  4DAYS (TG)    Update: 02/06/2015 

ชา้ง ถกูคน้พบโดยนักโบราณคดชีาวดัตช ์เมือ่ปี ค.ศ. 1923 มสี ิง่ทีโ่ดดเดน่คอืแผน่

หนิแกะสลักหนา้ปากทางเขา้ถ้ํา ลักษณะเป็นการเจาะจากดา้นหนา้ของหนิผา มองดู

คลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็วา่คลา้ยยักษ์อา้ปากกวา้ง 

ชาวบาหลเีชือ่วา่คอืปากของปีศาจรา้ย ภายในถ้ําเป็น

รปูตัวท ีดา้นหนึง่จะเป็นรปูป้ันพระพฆิเนศ อกีดา้น

เป็นรปูปั้นศวิลงึค ์3 แทง่ แทนเทพ 3 องค ์คอื พระ

ศวิะ พระนารายณ์ พระวษิณุ ตามความเชือ่ของฮนิดู 

ดา้นหนา้ปากถ้ําเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มน้ํีาไหลพุง่จาก

ปากปลอ่งแกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลี

เชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน้ําทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

จากน ัน้นําชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการ

ตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชม

ถ้ําชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีปูปั้นพระพฒิเนศอยู ่กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น Celux ชมการทํา

เครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม  

คํา่   บรกิาร อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

   พกัที ่Harris River View Hotel   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัวนัท่ีสาม เบดูกลัป์ ท่ีสาม เบดูกลัป์ –– เม็งวี  เม็งวี –– วดัเบระดาน  วดัเบระดาน –– สวนสวรรคอูรุดานู  สวนสวรรคอูรุดานู ––    
                     วิหารลิง                     วิหารลิง  –– ทานาล็อต    ทานาล็อต   
เชา้   บรกิาร อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

จากนัน้นําทา่นชม วดัทามาอยนุ(วดัเม็งว)ี สรา้งโดยกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีเป็นวดัที่

สวยงามมาก มน้ํีาลอ้มรอบ เป็นทีเ่ก็บดวงวญิญานของ 3 ภพ 3 โลก สวยงามมาก นํา

ทา่นชมสถาปัตยกรรมของวดัโบราณอายกุวา่รอ้ยปี เป็นวดัในราชวงศก์ษัตรยิ ์ชม

ภาพเขยีน และการทอผา้พืน้เมอืงโดยชาวบาหล ี เดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขาเบดกูลั 

เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดท ัง้ปี ชมสวนผลไม ้ผัก 

ตน้ไมต้า่งๆ ทัศนยีภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดุ

กัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละปรุะอันงดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  

เทีย่ง  บรกิาร อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นชม สวนสวรรคอ์รูดุานู ซึง่งดงามดว้ยพันธไ์มแ้ละ

ดอกไม ้ตน้น้ําทพิยแ์หง่พระศวิะ ที ่วดัเบระดาน ชมทะเลสาบ

ทีง่ดงามรมิวดัเบระดาน ใหท้า่นไดพั้กผอ่นละถา่ยรปูตาม

อัธยาศัย ชมแทน่บชูาพระศวิะและวดัรมิทะเลสาบ ทา่มกลาง

อากาศเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Kedatan ชม

ป่าไมศ้ักดิส์ทิธิแ์ละอทุยานลงิ ชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่หิาร 

(กรณุาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด) จากนัน้พาทกุ

ทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กันวา่มงีเูทพเจา้ลาย

ศักดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นักยามพระอาทติยต์กดนิ ชมวหิาร

และหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งในศตวรรษที ่

16 โดยนักบญุดายังระวาดทีีบํ่าเพ็ญศลีภาวนาและศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บถอืของชาว

บาหล ีชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมทุรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่า่ยทําละครดงั ดอก

แกว้การะบหุนงิ และภาพยนตรเ์ร ือ่งตา่งๆ  

คํา่   บรกิาร อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

   พกัที ่Harris River View Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัวนัท่ีส่ี  บาหลี ท่ีส่ี  บาหลี –– กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ        
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

 หากทา่นตอ้งการพักผอ่นหรอืวา่ยน้ําอาบแดด ตามอัธยาศัย ตอ้งการไปเทีย่วแบบ

อสิระกรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์ 

เทีย่ง คณะมาพรอ้มกันทีล็่อบบีข้องโรงแรม นําทา่นไปรับประทานอาหารกลางวนั ณ 

ภัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางไป “ทงัจงุเปียวโน” ชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง เป็นทีเ่ลน่กฬีาทางน้ําทกุ

ชนดิ  ชมเรอืทอ้งกระจก, การเลน่เจทสก,ี พาราชทู, และชมทะเลยา่นหาดนูซาดัวร ์ที่

งดงามดว้ยสวนพฤกษชาต ิสนามกอลฟ์ ทะเลสคีราม เทวรปุตา่งๆ ถา่ยรปูกับ จตรัุส

น้ําพแุหง่เทพเจา้ทีเ่มอืงใหมท่ีทั่นสมัยและมชีือ่เสยีง หลังจากนัน้นําทา่นไป Kuta 

Center ใหท้า่นชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ อาท ิROXY, 

QUICKSILVER, VERSACE มหาภารตะทีง่ดงามกอ่นนําทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ  

16.10 น.  นําทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG432 

19.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรับความประทับใจจาก..  

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

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราค่าบริการ 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

 TG431     
0850 -
1415 

////////// 
TG432   

1620-1935 

5-8 JUN 2015  

24,999.- -13,000 6,900.- 
12-15 JUN 2015  

19-22 JUN 2015  

26-29 JUN 2015  

 TG431     
0850 -
1415 

////////// 
TG432   

1620-1935 

3-6 JUL 2015  

24,999.- -13,000 6,900.- 
10-13 JUL 2015  

17-20 JUL 2015  

24-27 JUL 2015  



    5 

BALI  4DAYS (TG)    Update: 02/06/2015 

30 JUL - 2 AUG 
2015 

วนัอาสาฬหบชูา 

 TG431     
0850 -1415 
////////// 

TG432   
1620-1935 

7-10 AUG 2015  

24,999.- -13,000 6,900.- 

14-17 AUG 
2015  

21-24 AUG 
2015  

28-31 AUG 
2015  

TG431     
0850 -1415 
////////// 

TG432   
1620-1935 

4-7 SEP 2015  

24,999.- -13,000 6,900.- 
11-14 SEP 2015  

18-21 SEP 2015  

25-28 SEP 2015  

TG431     
0850 -1415 
////////// 

TG432   
1620-1935 

2-5 OCT 2015  

24,999.- 

-13,000 6,900.- 

9-12 OCT 2015  

16-19 OCT 2015  

23-26 OCT 
2015 24,999.- 

วนัปิยะมหาราช  

30 OCT - 1 NOV 
2015  

24,999.- 

SQ973 5-8 NOV 205 24,999.- -13,000 6,900.- 
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0945-
1315 

////////// 
SQ976 
1600-
1730 

12-15 NOV 205 24,999.- 

19-22 NOV 205 24,999.- 

26-29 NOV 205 24,999.- 

SQ973 
0945-
1315 

////////// 
SQ976 
1600-
1730 

4-7 DEC 2015 24,999.- 

-13,000 

6,900.- 

10-13 DEC 2015 24,999.- 

17-20 DEC 2015 24,999.- 

24-27 DEC 2015 24,999.- 

27-30 DEC 2015 24,999.- 

28-31 DEC 2015 24,999.- 

29 DEC - 01 
JAN 2016 25,999.- -13,000 

วนัปีใหม ่

30 DEC - 02 
JAN 2016 25,999.- -13,000 

วนัปีใหม ่

31 DEC - 03 
JAN 2016 25,999.- -13,000 

วนัปีใหม ่
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน้ํ่าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
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 บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  
 (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 รวมคา่ภาษสีนามบนิบาหลแีลว้  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่น้ําหนักทีเ่กนิพกิดั /คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  3 US ตอ่คน , ตอ่วนั 
 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วันที ่10 

มกราคม 55 ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยชาํระเพิม่เตมิ  
 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ  
มดัจําทา่นละ 10,000 บาท และกรณุาชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 
10 วนั หากชําระลา่ชา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาส
ใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการชําระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่
ผา่นเจา้หนา้ที ่
 
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตุ
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน
กรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวันเดนิทางไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
 
เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ 
ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 
อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ 
หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การ
สญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืง
ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการ
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่  ๆ

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 


