
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23294 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: BFD01 Aloha.. BALI 4D3N  

บาหล ีดนิแดนศกัดิส์ทิธิแ์หง่เอเชยี 4วนั 3คนื 
วัดอูลุนดานูบราตัน ประตสูวรรค์  ทานาล็อต  น้ำพศุักดิส์ิทธิ์  เกาะนูซาเพนนิดา  

ราคาเริ่มต้นท่านละ 22,888 บาท  
รวมประกันเดินทาง Covid-19 ครอบคลุมวงเงิน 25,000 USD 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 Kg. 

 
 
 
 
 
 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ เด็ก 2-11 ป ี พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหต ุ
11-14 มิถุนายน 65 22,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

2,500 15  
25-28 มิถุนายน 65 23,888 2,500 15  
9-12 กรกฎาคม 65 24,888 2,500 15  
23-26 กรกฎาคม 65 24,888 2,500 15  
6-9 สงิหาคม 65 24,888 2,500 15  
20-23 สงิหาคม 65 24,888 2,500 15  
3-6 กันยายน 65 23,888 2,500 15  

เที่ยวบิน 
DEPARTURE    FD396 DMK-DPS 06.45-12.00  
RETURN  FD397 DPS-DMK 12.30-16.05 
 
 
 
 
03.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สาย

การบิน AirAsia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษทัฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร 
06.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงรูะห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย โดยสายการ

บิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD396 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตงิูระห์ไร เกาะบาหลี นำท่านผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถิน่ที่บาหลีเร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมง GMT+8)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
บ่าย เดินทางไปเยี่ยมชม Pura Tanah Lot ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในบาหลี 

ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าวที่เกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น  จากนั้นเราจะมุ่ง
หน้าขึ้นทางตอนเหนือสู่เขตบดูกุล Bedugul เพื่อไปชม 
Pura Ulun Danu Bratan เป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลีมักได้พบภาพวัด
แห่งนี้ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของบาหลี หรือตามนิตยสารท่องเที่ยวอยู่เสมอ ตั้งอยู่
บริเวณกลางน้ำ   ริมทะเละสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้น
ในสมัยศตวรรษที่ 17 ชาวบดูกุลสร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลทะเลสาบ
ของพวกเขา 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) 
จากนั้นนำคณะส่งที่พกัในเมือง Kuta เมืองชายทะเล บรรยากาศคึกครื้น มีทั้ง Night life 
ห้างสรรพสินค้าให้ท่านได้เดินเล่นยามค่ำคืน   

 
โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย  
5-7 วันกอ่นวันเดินทาง 
 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - บาหลี – วัดอลูนุดานูบราตัน – ทานาล็อต - เมือง Kuta เมอืงชายทะเล   

            อาหาร เท่ียง,เย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) 

เดินทางสู่ Pura lempuyang ประตูสวรรค์ เป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมที่สุดในขณะนี้   เพราะท่านจะ
ได้ถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงมีพลัง
บนเกาะบาหลี และได้ชื่นชมความงามของวัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมของชาวบาหลี
ตาม ในเรื่องคติความเชื่อของศาสนา พราหมณ์-ฮินดูที่แบ่งพื้นที่ของวัดเป็น3 ส่วนเหมือนกับ
ร่างกาย มนุษย์ โดยชั้น บนสุดจะเป็นที ่ประทับขององค์พระ ศิวะ หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุด 3 
พระองค์(ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

 จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้าน Kintamani พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์(Gunung 
Batur) และทะเลสาบบาเตอร์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี ภูเขาไปแห่งนี้มีอายุ
มากกว่า 50,000 ปี มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  
      พร้อมชมวิวของภูเขาไฟและทะเลสาบแห่งนีพ้ร้อมอากาศที่เย็นสบายตลอดป ี
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เขต Tempak siring ในบริเวณนี้มีวัดที่คนไทยเรียกกันว่า วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ Pura Tirta Empul ในวัดจะ

มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วนเคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมา
อาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกินเพราะเชื่อว่าน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและจะเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิตเมื่อได้อาบหรือดื่มกิน และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆ 
มากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุด ๆ จึงเป็นที่มาท่ีคนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้ และท่ีสุดท้ายที่
พลาดไม่ได้คือการได้ลองเล่น Bali Swing เพื่อเก็บภาพที่ระลึกได้จากที่แห่งนี้ (ไม่รวมค่าเล่น Swingราคาท่านละ 150,000 
rupiah หรือประมาณ 350 บาท) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)  ทะเลที่ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran) ของสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความ
งดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น 

   
โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง 

 

วันที่สอง        ประตูสวรรค ์ - หมู่บ้านคินตามณี – รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟ  บาตูร ์– ทะเลสาบบาร์ต ู–  น า้พุ

ศักดิสิ์ทธ์ิ – ตลาดปราบเซยีน -  Bali Swing - ชายหาดจมิบารัน       อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) 
 ทริปวันนีน้ำท่านเที่ยวชมเกาะนูซาเพนนิดาที่สวยงาม เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้

ของเกาะบาหลี ภายในเกาะเป็นเนินเขาท่ีมีระดับความสูง บนเกาะมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม เช่น 
เกาะไดโนเสาร์ ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ ชายหาดที่น้ำใสสะอาด  และยังเป็นแหล่งดำน้ำที่มี
ชื่อเสียง เดินทางปยังท่าเรือ Sanur นั่งเรือไปประมาณ 45 นาที จากนั้นไกด์บนเกาะนำ
ท่านไปชม อันได้แก่  
Kelingking beach เกาะไดโนเสาร์  
Broken beach ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ ที่ถูกกัดเซาะเป็นหลุมขนาดใหญ่ 
Angel  Billabong แหล่งน้ำที่ขังตัวในก้อนหินที่โดนกัดเซาะ  
Crystal beach ชายหาดที่น้ำใสราวกับคริสตัลตามชื่อชายหาด  

  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) 
   

โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย  
5-7 วันกอ่นวันเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม        เกาะนูซาเพนนิดา - เกาะไดโนเสาร์ - ผาแอง่น ้าธรรมชาต ิ– Angel  Billabong - ชายหาด Crystal 

beach  

 อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 

 

 



 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 9) 
 พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย 
12.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD397 
16.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 

*********************************** 
เงื่อนไขเข้าประเทศอินโดนีเซีย 
ประกาศอัพเดท ณ วันที ่20 เมษายน ทางบาหลียังมีกฎการให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศดังนี ้
- หลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนครบ Dose ( 2 เข็ม )แล้ว หรือมากกว่านั้นอย่างน้อย14วันก่อนออกเดินทาง 
(International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม) 
- ใบรับรองผลตรวจ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงบาหลี (ภาษาอังกฤษ) 
- ประกันการเดินทางหรือประกันสุขภาพวงเงินประกัน 25,000 ดอลล่าห์ครอบคลุมการรักษา Covid (รวมในทัวร์แล้ว) 
 
การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ประกาศอัพเดท ณ วันที ่1 พฤษภาคม 65 
สำหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทดำเนินการให้) เตรียมเอกสารให้พร้อมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตาม
ข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ International Vaccinated Certificate) 
สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 10,000 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง  
โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำ
การแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 

วันที่ส่ี        พักผอ่นตามอัธยาศัย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  

 อาหาร เช้า 

 

 



**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับและจำนวนหน้าหนังสือ
เดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ต
หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณี

ห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
กรณีต้องการซื้อเพิ่ม (ราคาต่อขา/ต่อท่าน) แจ้งอย่างช้า 10 วันก่อนเดินทาง 
-20 กิโลกรัม 700 บาท     -25 กิโลกรัม 880 บาท 
-30 กิโลกรัม 1,460 บาท   -40 กิโลกรัม 2,140 บาท 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำ
ประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเกบ็)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าเล่น Bali Swing ราคาท่านละ 150,000 rupiah หรือ ประมาณ 350 บาท สามารถซื้อตั๋วได้ที่หน้างาน 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
9. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรบัรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่าน
ตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลงัจากไดส้ำรองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรม
จัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมหี้องพกัสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ได้ โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกันได้   
9. กรณผีู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่
สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของผูจ้ัด
กำกับเท่าน้ัน 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่่านการพจิารณาใน
การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทำที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ   
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

