
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ • บาหล•ีจมิบารัน        (-/-/เย็น) 
10.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู7 

Thai lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

12.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258 
**หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมถุินายน 2563 สายการบินมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน ขาไป ดงันี ้

SL 258 DMK-DPS13.25-18.40เวลานดัหมายที่สนามบินเวลา 10.30 น.**  
 

 

 
18.30 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหล ี ประเทศ

อนิโดนเีซียผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็น
ที่เรียบร้อยแลว้ พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่น
จากเจา้หนา้ที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหล ีเร็วกว่า
ประเทศไทยหนึง่ชั่วโมง) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจมิบารัน       
(Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึง



เส้ียวพระจนัทร์ในยามเยน็ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากน้ี
บนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ต ั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิ้มลอง
อาหารทะเลสดใหม่ไม่วา่จะเป็นกุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกที่เขา้กนัดีกบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเดด็และ
จดัจา้น  

จากนั้น นาํท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Grand LivioKutaHotel หรือเทียบเท่าระดบั 3* ดาวมาตรฐานบาหลี  

วนัทีส่อง  บารองแดนซ์• วดับราตัน•นาขั้นบันได     (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น ชมการแสดง :บาร๊องแดนซ์(BARONGDANCE) เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มีท ั้งหมด 5 องก ์เป็นการ

แสดงการต่อสู้ระหวา่งความดีกบัความชัว่ โดยให้บารองสัตวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี 
และให้รังคา สัตวป์ระหลาดตวัร้ายในนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 
องก ์จะเป็นการแสดงที่ดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายที่สีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการ
ร่ายร าที่ท ั้งอ่อนหวานและแขง็แรงของนกัแสดงทั้งหมด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (BUFFET) 

 
จากนั้น เดินทางเยี่ยมชม วดับราตัน (Pura UlundanuBratan)วดัน้ีต ั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่างจาก

เมืองเดนพาซาร์ 50 กโิลเมตร เป็นวดัที่มช่ืีอเสียงมากของเกาะบาหล ีต ั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนั 
และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ที่ถือไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ
ซากหี์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50,000 รู
เปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านสู่ นาข้าว
ขั้นบันได(RICE TERRACE)เป็นนาขา้วที่สวยที่สุด และเป็นจุดชม ววิสามารถ มองออกไปไดไ้กลถึง
ภูเขาบาตูร์ มีพื้นที่ 6 ตารางกโิลเมตรลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดที่เรียงกนัเป็นชั้นๆอย่าง
สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้ 



 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น นาํท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  

วนัทีส่าม  วดันํา้พุศักดิ์สิทธ์ิ • คนิตามณ•ีวดัเบซากห์ี • วดัเลมปูยางค์   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดนิทางสู่วดันํา้พุศักสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่า วดัเทมภคัสิริงค์ คนบาหลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul

ภายในวดัมีบ่อน ้าศกัดิ์ สิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก  าเนิดมา
จากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้า เกบ็น ้าไปดื่มกนิ เพราะเช่ือวา่บ่อน ้าศกัดิ์ สิทธ์ิแห่งน้ี
สามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแกชี่วติและตรงทางออกของวดัเทมภคั
สิริงคน้ี์เองคือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านไดใ้ชค้วามสามารถในการ
ต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งช่ือให้กบัตลาดแห่งน้ี  



 
เที่ยง เดนิทางสู่: หมู่บ้านคนิตามณี(KINTAMANEE)เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะได ้

รับชมทศันียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur)ที่
หมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศ
ของภูเขาไฟอนัสวยงาม 

 
จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากห์ิ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกช่ือวา่ วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากห์ิ 

(Mother Temple of Besakih) วดัที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอนัดบั 1  และส าคญัที่สุดของ

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/


บาหลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกัท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันั้นเป็นภูเขา
ไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหล ี วดัเบซากห์ิ เป็นวดัในศาสนาฮินดูที่
ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัดิ์ สิทธ์ิที่สุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล 
ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ต ั้งเรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กวา่ 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวดัที่มี
ความส าคญัที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซ่ึงต ั้งอยู่ตรงกลาง 

เดนิทางสู่ วดัเลมปูยางค์(Lempuyang Temple)ซ่ึงเป็นวดัที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมี
ความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้น มีววิทิวทศันท์ี่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝ่ังตะวนัออกของ
บาหลี แต่ควรระวงัฝูงลิงแมก็แคก็ที่ดุร้ายซ่ึงอาศยัอยู่บริเวณยอดเขา 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น นาํท่านเข้าสู่ที่พกั U HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 3* ดาวของมาตรฐานบาหล ี
 

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/


วนัทีส่ี่  บาหล ีสวงิค์ • วหิารทานาต์ลอต•ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวนั/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลสีวงิค์ Bali Swingให้ท่านไดเ้ล่นกจิกรรมอนัสนุกสนาน

คลา้ยกบัการนัง่ชิงชา้ โดยค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิม่เติมประมาณ 300 บาท ใชเ้วลา
นัง่ประมาณ 5 นาที หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้ บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย  

 
น าท่านไปยงัวหิารทานาต์ลอต(Pura Tanah Lot)ที่มีช่ือเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนกัท่องเที่ยวถ่ายภาพ
มากที่สุดของเกาะบาหลี วหิารน้ีต ั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝ่ังในเวิง้อ่าว อนัเกดิจากการกดัเซาะของเกลียว
คลื่น ส่ิงที่ท  าให้วดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเมื่อชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบที่ปกคลุมหนา้ผาชวนให้นึกถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 

 



 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เราพาท่านแวะซ้ือของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดงัขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไวท้ี่น้ี  
 ร้านKrisnaที่มีช่ือเสียงของบาหลี  
ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินงูระห์รัย 
19.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่  SL 259 

23.10น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
**หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนเมษายน – เดือนมถุินายน 2563  

สายการบินมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน ขากลบั ดงันี้SL 259 DPS-DMK19.40–23.05 ** 
 

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



 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา มหัศจรรย์....บาหล ีเทีย่วครบ ทุกจุดไฮไลท์ บิน SL 4 วนั 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

16 ม.ค.63 19 ม.ค.63 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

23 ม.ค.63 26 ม.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

30 ม.ค.63 02 ก.พ.63 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

06 ก.พ.63 09 ก.พ.63 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 30 16,900 16,500 15,900 3,500 

13 ก.พ.63 16 ก.พ.63 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

20 ก.พ.63 23 ก.พ.63 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

27 ก.พ.63 01 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

05 มี.ค.63 08 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

12 มี.ค.63 15 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

19 มี.ค.63 22 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

26 มี.ค.63 29 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

02 เม.ย.63 05 เม.ย.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 30 16,900 16,500 15,900 3,500 

09 เม.ย.63 12 เม.ย.63 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 30 17,900 17,500 16,900 3,500 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 30 17,900 17,500 16,900 3,500 



12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 30 17,900 17,500 16,900 3,500 

13 เม.ย.63 16 เม.ย.63 30 17,900 17,500 16,900 3,500 

16 เม.ย.63 19 เม.ย.63 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

23 เม.ย.63 26 เม.ย.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

30 เม.ย.63 03 พ.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 30 17,900 17,500 16,900 3,500 

03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

07 พ.ค.63 10 พ.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

14 พ.ค.63 17 พ.ค.63 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

21 พ.ค.63 24 พ.ค.63 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

28 พ.ค.63 31 พ.ค.63 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

04 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

11 มิ.ย.63 14 มิ.ย.63 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

18 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

24 มิ.ย.63 27 มิ.ย.63 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

25 มิ.ย.63 28 มิ.ย.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่าระวางนํา้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 



 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหวัหน้าทัวร์นาํเที่ยวตามรายการ  
 ภาษีนํา้มนัและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดนิทาง)  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทางค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวของผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าทําหนงัสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เนต็,มนิบิาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  

 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ)  

เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมดัจาํ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่
น้อยกว่า 20 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯ จะคืนเงนิค่ามดัจาํให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
วนัหยุดนกัขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมดัจาํโดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30 - 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทัวร์ 50% และริบเงนิมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 20 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการ
เดนิทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 



เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให้คณะเดนิทางไม่ครบ
ตามจาํนวนที่บริษัทฯ กาํหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดนิทางอ่ืนที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนั บริษัทต้องนาํไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจาํนวน 15 ท่านขึ้นไป จงึออกเดนิทางในกรณีที่มผู้ีเดนิทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนั
เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทํา
การออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีาร
ปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เล่มนํา้เงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า 
– ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมสิีทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถึงผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นสําคญั 
 หนงัสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้ )  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพบิัติ
ทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด  



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่เกดิจาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงนิและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้  

 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด  

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารชํารุด เปียกนํา้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน 
ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครั้ง 
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจทํา
ให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่าน
ต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


