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วันแรก    กรุงเทพฯ - บาหล ี- จิมบารัน        (-/-/เยน็) 
 

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

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

13.25 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี SL 258  
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
BT-BAL01_SL_JUL-NOV19 

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นัง่
ตดิกนัและไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน  

18.30 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี(เวลาท้องถิ่นที่บาหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง) 

เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจมิบารัน (Jimbaran) พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูป
คร่ึงเส้ียวพระจนัทร์ในยามเยน็ปัจจุบนั 
หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาด
ท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาด
ยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยู่เรียงราย
อยูริ่มชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณ
อยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ไม่ว่า
จะเป็นกุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกท่ี
เขา้กนัดีกบักบัน ้ าจ้ิมรสชาติเด็ดและจดัจา้น  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Grand LivioKuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหล ี

วันทีส่อง      บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบนัได     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ (BARONG 

DANCE) เป็นการแสดงระบ าพ้ืนบา้น มี
ทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้
ระหว่างความดีกับความชั่ว โดยให้บา
รองสัตว์ในนิยายโบราณ เป็นตัวแทน
แ ห่ ง ค ว า ม ดี  แ ล ะ ให้ รั ง ค า  สั ต ว์
ประหลาดตัวร้ายในนิยายโบราณ เป็น
ตวัแทนแห่งความชั่ว ตลอดการแสดง
ทั้ง 5 องก ์จะเป็นการแสดงท่ีดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกบั
ลีลาการร่ายร าท่ีทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของนกัแสดงทั้งหมด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (BUFFET) 
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จากนั้น เ ดินทา ง เยี่ ยมชม  วัดบราตัน 
(Pura UlundanuBratan)วดัน้ี
ตั้งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยู่
ห่ า งจ าก เมื อง เดนพาซา ร์  50 
กิโลเมตร เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมาก
ของเกาะบาหลี ตั้ งอยู่บริเวณริม
ทะเลสาบบราตัน และด้านหลัง
ของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึง
เป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้่าส าคญัเป็น
อนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห์ โดย
สร้างเพ่ือบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของ
ประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี 

จากนั้น  น าท่านสู่  นาข้าวขั้นบันได(RICE TERRACE) เป็นนาขา้วท่ีสวยท่ีสุด และเป็นจุดชมวิวสามารถมอง
ออกไปไดไ้กลถึงภูเขาบาตูร์ มีพ้ืนท่ี 6 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดท่ีเรียงกนั
เป็นชั้นๆอยา่งสวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้ 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหล ี 
 

วนัทีส่าม      วดัน ้าพุศักดิ์สิทธ์ิ – คินตามณ ี– วัดเบซากห์ิ - วัดเลมปูยางค์    (เช้า/กลางวนั/เยน็)     
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่วดัน า้พุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวดัเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpul 

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

 
เที่ยง เดินทางสู่: หมู่บ้านคนิตามณ(ีKINTAMANEE) เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะได ้
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รับชมทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ท่ี
หมู่บ้านแห่งน้ี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์  ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 

  
 

จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากห์ิ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกช่ือว่า วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากห์ิ 
(Mother Temple of Besakih) วดัท่ีใหญ่ท่ีสุด มีความสวยงามท่ีสุดอนัดบั 1  และส าคญัท่ีสุดของ
บาหลี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันั้นเป็นภูเขา
ไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี  วดัเบซากห์ิ เป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล 
ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวดัท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง 

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

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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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พกั U HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหล ี
 
 

วันที่ส่ี  บาหล ีสวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวัน/-)     
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนาน

คลา้ยกบัการนัง่ชิงชา้ โดยค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิม่เตมิประมาณ 300 บาท ใชเ้วลา
นัง่ประมาณ 5 นาที หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้ บริเวณนั้นมีจุดใหท่้านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย  



 
BT-BAL01_SL_JUL-NOV19 

 
 
น าท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียว
ถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ีตั้งอยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะ
ของเกลียวคล่ืน ส่ิงท่ีท าใหว้ดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตยต์ก
จะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบท่ีปกคลุมหนา้ผาชวนให้นึกถึงความอ่อนชอ้ยของ
ภาพวาดจีน 
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เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ี 
 ร้าน Krisna ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี        
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
19.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)    เที่ยวบินที่  SL 259 

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

 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดนิทางราคา มหัศจรรย์....บินลดัฟ้า เที่ยวบาหลี บิน SL 4 วัน 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 30 12,999 12,599 11,999 3,500 

14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 30 12,999 12,599 11,999 3,500 

25 ก.ค.62 28 ก.ค.62 30 12,999 12,599 11,999 3,500 

02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 30 11,999 11,599 10,999 3,500 

10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 30 15,999 15,599 14,999 3,500 

16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 30 11,999 11,599 10,999 3,500 

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

14 ก.ย.62 17 ก.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 
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20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

21 ก.ย.62 24 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 

18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 30 14,900 14,500 13,900 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 
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อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
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 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงนิมดัจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความเป็น
จริง ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอ่ืนทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกนั 
บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
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5.คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถงึ 15 ท่านขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวนัเดินทางหรือ
ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติ
ทางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
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 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท า
ให้ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่าน
ต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ
รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปิิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


