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วนัแรก กรุงเทพ • บาหล ี• อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วดัอูลูวาตู • หาดจิมบารัน   (-/-/เยน็)    
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สาย

การบินไทย  THAI INTERNATIONAL AIRWAYS (TG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

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

08.50 น. ออกเดินทางสู่ เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซีย โดยเท่ียวบินท่ี TG 431 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าท่ี (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหน่ึงช่ัวโมง)  จากนั้น 
เดินทางสู่ ย่านคูต้าจะอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเยื้องไปทางใตข้องเกาะบาหลี ดว้ยความท่ีมีทะเลหาดคูตา้ท่ีสวยงาม 
ท่ี น่ี ย ัง เพียบพร้อมไปด้วยบา ร์  ผ ับ 
ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน น า
ท่านแวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์มหาภารตะ 
สัญลกัษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของ
รถศึกเทียมมา้ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรีย์
นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเร่ืองราว
ความขดัแยง้ของ พี่นอ้งสองตระกูล ซ่ึง
ทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเช้ือสายมาจาก
ท้าวภรต   จนบานปลายไปสู่  มหา
สงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร 

จากน้ัน เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพ่ือเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu) หน่ึงในวดัที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลี
ท่ีถูกสร้างข้ึนตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่าง
จากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกัประจ าทอ้ง
ทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาให้ท่านไดช้มความงามของ
หนา้ผาสูง เห็นคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีคราม 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
 ของสดสดท่ีจบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อมชมความ

งดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจันทร์ในยามเย็น
ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดใน
บาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้ งอยู่
เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิม
ลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่วา่จะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรือ
ปลาหมึก ท่ีเขา้กนัดีกบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเด็ด และจดัจา้น 

จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ย่านคูต้า KUTA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหล ี
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วนัทีส่อง วดัเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณ ี• ปุระเบซากห์ิ • ตีร์ตากงักา  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน เดินทางสู่วัดน ้าพุศักสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpul ภายใน

วดัมีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผดุพรายน ้าข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึง
มีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือวา่บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิง
เลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขาย
ของพื้นเมืองต่างๆมากมายใหท้่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้ง
ช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี  

 
เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บา้น ณ 
ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะไดรั้บชม
ทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์
(GunungBatur) และทะเลสาบบาตูร์ (Lake 

Batur) ท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี 
 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขา
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ไฟอนัสวยงาม 
จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกช่ือว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother 

Temple of Besakih) วดัท่ีใหญ่ท่ีสุด มีความสวยงามท่ีสุดอนัดบั 1  และส าคญัท่ีสุดของบาหลี เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจ านวนมาก โดยด้านหลังของวดันั้นเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount 
Agung) ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห์ เป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยงัถือเป็น
วดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียง
รายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวดัท่ีมีความส าคัญท่ีสุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura 
PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง 

 
 

เดินทางสู่  สวนน า้ตีร์ตากงักา Taman Tirta Gangga ( Water Place) ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1948 ท่ีน่ีเป็นเพียง
แค่สวนเน่ืองจากในปี ค.ศ. 1963 ภูเขาไฟอากุงไดร้ะเบิด ท าใหว้ดัแห่งน้ีไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก เหลือ
เพียงสวนและสระน ้าเท่านั้น มีทางเดินกลางน ้าท่ีสวยมากเลยทีเดียว 
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เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ย่านอูบูด UBUD HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว มาตราฐานของบาหลี 
วนัทีส่าม นาขั้นบันได • บาหลี สวิงค์ • กาแฟจากขี้ชะมด •  วัดบราตัน • ประตูฮันดารา • ระบ าเกอจัก (เช้า/กลางวัน/

เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน  น าท่านสู่  นาข้าวขั้นบันได (RICE TERRACE) เป็นนาขา้วท่ีสวยท่ีสุด และเป็นจุดชมววิสามารถมองออกไปไดไ้กล

ถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นท่ี 6 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดท่ีเรียงกนัเป็นชั้นๆอยา่งสวยงาม และ
ท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้
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จากนั้น เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลสีวงิค์ Bali Swing ใหท้่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบัการนัง่

ชิงชา้ โดยค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้าทีต้่องการเล่นชิงช้าเพิม่เติมประมาณ 300 บาท ใชเ้วลานัง่ประมาณ 5 นาที หรือถา้
ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้ บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย เช่นรังนก ระหวา่งนั้นท่านก็จะไดช้ม
กาแฟท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ท่ีน้ีท่านจะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธีิการดั้งเดิม โดยเฉพาะกาแฟ
ท่ีท่ีช่ือวา่ กาแฟจากขีช้ะมด ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นกาแฟท่ีหอมท่ีสุด 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน เดินทางใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง เยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วดัน้ีตั้งอยูต่รง กลางของเกาะ
บาหลี อยูห่่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบ
ราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห์ 
โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศ
อินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี 
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เดินทางสู่ ประตูแห่งความฝันของนกัท่องเท่ียวทุกคน ท่ีใครมาบาหลี จะตอ้งมาถ่ายรูปเช็คอินกนัให้ได ้ประตูฮันดารา 

(HANDARA GATE) ประตูแห่งน้ีมนัฉากหลงัเป็นภูเขา แลว้ยิ่งมีหมอกดว้ยนะ ถือเป็นจุดท่ีสวยงามอีกท่ีเลยก็
วา่ได ้ถา้ใครมา ubud ตอ้งไม่พลาดเด็ดขาด 
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จากนั้น                    ชมการแสดงระบ าเกอจัก (Kecak Dance) การ
แสดงพื้นเมืองของชาวบาหลีท่ีหาดูไดย้าก ท่ีผู ้
แสดงเกือบทั้งหมดจะเป็นผูช้ายและร่วมกนัร้อง
ประสานเสียงวา่ “เกอจกั” ท่ีเลียนแบบเสียงของ
ลิง โดยมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัมหากาพยร์ามายณะ 

เยน็                          บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ที่พัก ย่านคูต้า KUTA HOTEL หรือ

เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว มาตราฐานของบาหลี 
วนัทีส่ี่ วหิารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • สนามบิน • กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวนั/-)   
เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านไปยงัวิหารทานาต์ลอต (pura 

tanah lot) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุด
ท่ีมีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของ
เกาะบาหลี วิหารน้ีตั้งอยู่บนผาหินนอก
ชายฝ่ังในเวิง้อ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะ
ของเกลียวคล่ืน ส่ิงท่ีท าให้วดัแห่งน้ีมี
ความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวิหารทานาต์
ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเ ห็นเ ป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบ
ท่ีปกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน  

เทีย่ง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ี ร้าน Krisna ท่ี
มีช่ือเสียงของบาหลี 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รัย 

16.10 น.             ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย  สายการบินไทย THAI INTERNATIONAL AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 432 

**บริการอาหารบนเคร่ือง** 
19.25 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

************************************************************* 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว   

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์...บาหล ีบนิด ีพกัด ี4 ดาว 4 วนั 3 คืน (TG) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 25+1 21,900 21,900 20,900 4,000 

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 25+1 21,900 21,900 20,900 4,000 

05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 25+1 24,900 24,900 23,900 4,000 

07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25+1 22,900 22,900 21,900 4,000 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 25+1 21,900 21,900 20,900 4,000 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 25+1 22,900 22,900 21,900 4,000 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 25+1 24,900 24,900 23,900 4,000 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 25+1 24,900 24,900 23,900 4,000 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 25+1 24,900 24,900 23,900 4,000 

01 ม.ค.63 04 ม.ค.63 25+1 22,900 22,900 21,900 4,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
- ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง  
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- ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท /ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 30 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดิ นทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 



BT-BAL01_TG_NOV19-JAN20 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน  ,ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน   ,การประท้วง  ,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปมเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง  หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  )ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว  )ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททวัร์(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ  ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปมิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปมิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปมเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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