
 

 

รหัสทัวร BID1902161 
ทัวรอินโดนีเซีย มหัศจรรย บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน (SL) 
เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel Billabong  
Crystal Bay - บารองแดนซ – หมูบานผลิตผาบาติก – วัดบราตัน – นาขาวข้ันบันได 
ประตูฮันดารา 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก    กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน       ไ (-/-/เย็น) 
 
10.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร ประตู 7 
Thai lion Air (SL) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

13.25 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเที่ยวบินท่ี SL 258  

18.30 น. ถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนท่ีเรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี (เวลาทองถ่ิน
ที่บาหลี เร็วกวาประเทศไทยหน่ึง
ช่ัวโมง) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิม
บารัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

พรอมชมความงดงามของชายหาดรูป
คร่ึงเส้ียวพระจันทรในยามเย็น
ปจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเปนหน่ึงใน



 

 

ชายหาดที่ดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยังมีรานอาหารซีฟูดสท่ีต้ังอยูเรียง
รายอยูริมชายหาดเปนจํานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหมไม
วาจะเปนกุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกท่ีเขากันดีกับกับน้ําจ้ิมรสชาติเด็ดและจัด
จาน  

จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Grand LivioKuta Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3* 
ดาวมาตรฐานบาหลี 

วันที่สอง เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel 
Billabong – Crystal Bay        

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา               ไ รับประทานอาหารเชา ณ 

หองอาหารเชาโรงแรม 
นําทาน เดินทางสู ทาเรือซานูร Sanur 

Beach ไปที ่เกาะ Nusa Penida  
(นูซา เปนิดา) ใชเวลาการเดินทาง
ของ speech boat ประมาณ 45 
นาที นูซาเปนิดา (Nusa Penida) 
เกาะเล็กๆ นอกชายฝم�ง เปนเกาะท่ีมี
ประวัติศาสตร เคยเปนที่กักกัน
นักโทษมากอนแตในปจจุบันเปนเกาะที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว
พอสมควร เปนเกาะที่เงียบสงบ  พาทานไปที่จุด Kelingking Beach เปน
หนาผารูปเหมือนไดโนเสาร T.Rex ย่ืนออกไปในทะเล โดยจะมีบันไดไมไผให
เดินลงไปถึงชายหาดขางลางได 



 

 

 
เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พาทานเดินทางสูจุดชมวิวของ Angel’s Billabong เปน Lagoon เล็กๆอยู
ระหวางหินภูเขาไฟ โดยดานหลังเปนวิวทะเลน้ําใส หลังจากน้ันพาทานชมวิวที่
จุด Broken Beach ซ่ึงเปนวิวที่อลังการมาก โดยธรรมชาติสรรคสรางให
เหมือนเปนสะพาน ตรงกลางเปนแองหาดทรายขาว มีทะเลน้ําซัดเขามาผานชอง
ลอดใตสะพาน น้ําสีฟ�าเขียวใสตัดกับหินสีเขม  

  



 

 

 
จากน้ัน เดินทางสูหาด Crystal Bay เปนเกาะท่ีมีชายหาดใหเดินเลน  ถาไมเดินเลนที่

ชายหาดก็สามารถลงเลนน้ําได น้ําท่ีเกาะน้ีก็ใสมาก  

 
นําทานเดินทางกลีบสูเกาะบาหลี ใชเวลาการเดินทางของ speech boat 
ประมาณ 45 นาท ี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Grand Livio Kuta Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3* 

ดาวมาตรฐานบาหลี 
 
วันที่สาม บารองแดนซ – หมูบานผลิตผาบาติก – วัดบราตัน – นาขาวข้ันบันได – 

ประตูฮันดารา  
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา                       ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 



 

 

ชมการแสดง:บารองแดนซ เปนการแสดงระบําพ้ืนบาน มีทั้งหมด 5 องก เปน
การแสดงการตอสูระหวางความดีกับความช่ัว โดยใหบารองสัตวในนิยายโบราณ 
เปนตัวแทนแหงความดี และใหรังคา สัตวประหลาดตัวรายในนิยายโบราณ เปน
ตัวแทนแหงความช่ัว ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก จะเปนการแสดงท่ีดูแลวเขาใจ
งาย ประกอบกับการแตงกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการรายรําที่ท้ัง
ออนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมดเดินทางสู หมูบานผลิตผาบาติก นํา
ทุกทานชมการผลิตบาติก เปนสินคาข้ึนช่ือของท่ีบาหลี  

 
เท่ียง      ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางเย่ียมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วัดน้ีต้ังอยูตรงกลาง

ของเกาะบาหลี อยูหางจากเมืองเดนพาซาร 50 กิโลเมตร เปนวัดที่มีช่ือเสียง
มากของเกาะบาหลี ต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตัน และดานหลังของวัดจะ
เปนวิวของภูเขาไฟซึ่งเปนวัดใหญที่ถือไดวาสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากวัดเบ
ซากีห โดยสรางเพ่ือบูชาเทพเจาแหงสายน้ํา ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วัดน้ี
อยูในธนบัตร 50,000 รูเปยห ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ี
เย็นสบายตลอดทั้งป 



 

 

 
จากน้ัน  นําทานสู  นาขาวข้ันบันได(RICE 

TERRACE) เปนนาขาวท่ีสวยท่ีสุด 
และเปนจุดชมวิวสามารถมอง
ออกไปไดไกลถึงภูเขาบาตูร มีพ้ืนที่ 
6 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเดนคือ
เปนนาขาวข้ันบันไดที่เรียงกันเปน
ช้ันๆอยางสวยงาม และทาน
สามารถเดินลงไปถายรูปใกลๆได  

เดินทางสู ประตูแหงความฝนของนักทองเที่ยวทุกคน ที่ใครมาบาหลี จะตองมาถายรูป
เช็คอินกันใหได ประตูฮันดาราHANDARA GATE ประตูแหงน้ีมันฉากหลังเปน
ภูเขา แลวย่ิงมีหมอกดวยนะ ถือเปนจุดที่สวยงามอีกที่เลยก็วาได ถาใครมา 
ubud ตองไมพลาดเด็ดขาด 

 



 

 

 
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  MAX ONE HOTEL UBUD 3* หรือเทียบเทา

ระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  
วันที่ส่ี วัดเทมภัคสิริงค – ตลาดปราบเซียน - หมูบานคินตามณี – วัดเบซากิห -  สวน

น้ําตีรตากังกา           
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสูวัดน้ําพุศักสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภัคสิริงค คนบาหลีเรียกวา

วัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบอน้ําศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน้ําข้ึนมา ชาว
บาหลีลวน เคารพบูชาวัดน้ีดวยเช่ือวากําเนิดมาจากพระอินทร จึงมีชาวบานนิยม
มาอาบน้ํา เก็บน้ําไปด่ืมกิน เพราะเช่ือวาบอน้ําศักด์ิสิทธ์ิแหงน้ีสามารถรักษาโรค
ตางๆ ขับไลส่ิงเลวรายและเพ่ือเปนสิริมงคลแกชีวิตและตรงทางออกของวัดเทม
ภัคสิริงคน้ีเองคือตลาดปราบเซียนมีรานขายของพ้ืนเมืองตางๆมากมายใหทาน
ไดใชความสามารถในการตอรองราคาของแบบสุดๆ จึงเปนที่มาที่คนไทยต้ังช่ือ
ใหกับตลาดแหงน้ี  



 

 

 
เท่ียง เดินทางสู: หมูบานคินตา

มณี(KINTAMANEE) เปนหมูบาน ณ 
ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงทานจะได
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟ
บาตูร(GunungBatur) และทะเลสา
บาตูร(Lake Batur) ที่หมูบานแหงน้ี 
 ไพรอมรับประทานอาหารกลางวัน 
ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ต ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

จากน้ัน นําทานชม ปุราเบซากิห (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกช่ือวา วัดแมหรือวัด
หลวงแหงเบซากิห (Mother Temple of Besakih) วัดท่ีใหญที่สุด มีความ
สวยงามที่สุดอันดับ 1  และสําคัญที่สุดของบาหลี เปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมี
นักทองเที่ยวมาเยือนเปนจํานวนมาก โดยดานหลังของวัดน้ันเปนภูเขาไฟกุนุงอา
กุง (Mount Agung) ภูเขาไฟท่ีสูงที่สุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห เปนวัดใน
ศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดของบาหลี ยังถือเปนวัดศักด์ิสิทธ์ิที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มี
บริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แหง ต้ังเรียงราย
อยูเปนข้ันๆ กวา 7 ข้ันไปตามไหลเขา โดยวัดที่มีความสําคัญท่ีสุด คือ ปุราเป
นาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งต้ังอยูตรงกลาง 



 

 

  
 

 
 
เดินทางสู  สวนน้ําตีรตากังกา Taman Tirta Gangga ( Water Place) ถูกสรางข้ึนใน

ป ค.ศ. 1948 ที่น่ีเปนเพียงแคสวนเน่ืองจากในป ค.ศ. 1963 ภูเขาไฟอากุงได
ระเบิด ทําใหวัดแหงน้ีไดรับความเสียหายเปนอยางมาก เหลือเพียงสวนและสระ
น้ําเทาน้ัน มีทางเดินกลางน้ําสวยมาก 

 



 

 

  
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  MAX ONE HOTEL UBUD 3* หรือเทียบเทา

ระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  
วันทีห่า บาหลี สวิงค – วิหารทานาตลอต – รานกฤษณา – กรุงเทพฯ   
ไ (เชา/กลางวัน/-)  
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 เดินทางสูจุดไฮไลทของโปรแกรม บาหลีสวิงค Bali Swing ใหทานไดเลน

กิจกรรมอันสนุกสนานคลายกับการน่ังชิงชา โดยคาใชจายสําหรับลูกคาท่ี
ตองการเลนชิงชาเพ่ิมเติมประมาณ 300 บาท ใชเวลาน่ังประมาณ 5 นาที หรือ
ถาทานไมตองการน่ังชิงชา บริเวณน้ันมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย  

 



 

 

 
 
นําทานไปยัง วิหารทานาตลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีช่ือเสียงที่สุดและเปนจุด
ท่ีมีนักทองเที่ยวถายภาพมากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ีต้ังอยูบนผาหินนอก
ชายฝم�งในเวิ้งอาว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคล่ืน ส่ิงท่ีทําใหวัดแหงน้ีมี
ความพิเศษเน่ืองจากเมื่อชมวิหารทานาตลอตยามพระอาทิตยตกจะเห็นเปน
เสมือนภาพของหอคอยสีดําและไมชอใบท่ีปกคลุมหนาผาชวนใหนึกถึงความออน
ชอยของภาพวาดจีน 

เท่ียง       ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เราพาทานแวะซ้ือของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของท่ีระลึกแทบทุก
อยางมารวมไวที่น้ี 
 ราน Krisna ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี        



 

 

 
 ไดเวลาสมควรเดินทางสู สนามบินงูระหรัย 
19.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร THAI LION AIR (SL)    
เท่ียวบินที่  SL 259 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
*********************************************************************** 
อัตราคาบริการ 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

21 ส.ค. 62 25 ส.ค. 62 24 17,900 17,900 17,500 4,000 
01 ก.ย.62 05 ก.ย.62 24 18,900 18,900 18,500 4,000 
02 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24 18,900 18,900 18,500 4,000 
26 พ.ย. 62 30 พ.ย. 62 30 17,900 17,900 17,500 4,000 
 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันที
กอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 



 

 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวา
กรณีใดๆท้ังส้ิน 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนา
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว(15 ทานข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจาก
การยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทานขอสงวน
สิทธิ์เล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับ
ในเง่ือนไขดังกลาว 
7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา



 

 

หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 



 

 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ
ทานเอง** 
 
 
 
 
 
 
 
 


