
 

 

รหัสทัวร BID1902691 
ทัวรอินโดนีเซีย มหัศจรรย...บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) 
อนุสาวรียมหาภารตะ   วัดอูลูวาตู   หาดจิมบารัน   วัดเทมภัคสิริงค 
ตลาดปราบเซียน   หมูบานคินตามณี   ปุระเบซากิห   ตีรตากังกา 

นาขั้นบันได   บาหลี สวิงค   กาแฟจากขี้ชะมด   วัดบราตัน   ประตูฮันดารา 
ระบําเกอจัก 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรียมหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน  ไ (-

/-/เย็น)    
06.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ระหวางประเทศ

ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย  THAI INTERNATIONAL 
AIRWAYS (TG)  โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

08.50 น. ออกเดินทางสู เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบินที่ TG 431 (บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ 
(เวลาทองถิ่นที่บาหลี เร็วกวา
ประเทศไทยหน ึ่ ง ช่ัวโมง) 
จากนั้น เดินทางสู ยานคูตาจะ
อยูทางฝم�งตะวันตกเยื้องไปทาง
ใตของเกาะบาหลี ดวยความที่
มีทะเลหาดคูตาที่สวยงาม ที่น่ี
ยังเพียบพรอมไปดวยบาร ผับ 
ร  า น ค  า  ร  า น อ า ห า ร 



 

 

หางสรรพสินคาตางๆ ระหวางทางจากสนามบิน นําทานแวะถายรูป อนุสาวรีย
มหาภารตะ สัญลักษณของเกาะบาหลี เปนรูปของรถศึกเทียมมาประมาณ 6 
ตัว อนุสาวรียน้ันเปนสีขาว มหาภารตะเปนเร่ืองราวความขัดแยงของ พี่นองสอง
ตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมาจากทาวภรต  จนบานปลายไปสู 
มหาสงครามทีทุ่งกุรุเกษตร 

จากน้ัน เดินทางลงไปทางใตสุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu) 
หนึ่งในวัดที ่ เกาแกที ่สุดในบาหลีที ่ถูกสรางขึ ้นตรงสวยปรายของหนาผา
ขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหงานเหนือมหาสมุทรอินเดีย หางจากเดนปา
ซาร ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยูบนหนาผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเปน
วัดหลักประจําทองทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขางของวัดมี
ทางเดินเลียบเลาะหนาผาใหทานไดชมความงามของหนาผาสูง เห็นคลื่นซัดเขา
หาฝم�งเปนประกายฟองสีขาวนวลตัดกับทองทะเลสีคราม 



 

 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! 
เมนูอาหารทะเล 

 ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบาน
พรอมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่ง
เสี้ยวพระจันทรในยามเย็นปจจุบัน หาดจิมบา
รัน ถือเปนหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี 
นอกจากนี ้บนหาดยังมีรานอาหารซีฟูดสที่
ตั้งอยูเรียงรายอยูริมชายหาดเปนจํานวนมาก 
หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม ไมวาจะเปน กุง หอย ปู ปลา หรือ
ปลาหมึก ที่เขากันดีกับกับน้ําจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจาน 

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก ยานคูตา KUTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
มาตราฐานของบาหล ี

วันที่สอง วัดเทมภัคสิริงค • ตลาดปราบเซียน • หมูบานคินตามณี • ปุระเบซากิห • ตีร
ตากังกา  ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา     ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน เดินทางสูวัดนํ้าพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภัคสิริงค คนบาหลี

เรียกวาวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายนํ้าขึ้นมา 
ชาวบาหลีลวน เคารพบูชาวัดนี้ดวยเชื่อวากําเนิดมาจากพระอินทร จึงมีชาวบาน
นิยมมาอาบน้ํา เก็บน้ําไปดื่มกิน เพราะเชื่อวาบอน้ําศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีสามารถรักษา
โรคตางๆ ขับไลสิ่งเลวรายและเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิตและตรงทางออกของวัด
เทมภัคสิริงคน้ีเองคือตลาดปราบเซียน มีรานขายของพื้นเมืองตางๆมากมายให
ทานไดใชความสามารถในการตอรองราคาของแบบสุดๆ จึงเปนที่มาที่คนไทย
ตั้งชื่อใหกับตลาดแหงน้ี  



 

 

 
เดินทางสู: หมูบานคินตามณี เปน
หมูบาน ณ ความสูง 1,500 เมตร 
ซึ่งทานจะไดรับชมทัศนียภาพที่
งดงามของ ภูเขาไฟบา
ตูร(GunungBatur) และ
ทะเลสาบบาตูร (Lake Batur) ที่
หมูบานแหงน้ี 

 เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ตชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

จากน้ัน นําทานชม ปุราเบซากิห (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อวา วัดแมหรือ
วัดหลวงแหงเบซากิห (Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญที่สุด มี
ความสวยงามที่สุดอันดับ 1  และสําคัญที่สุดของบาหลี เปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมี
นักทองเที่ยวมาเยือนเปนจํานวนมาก โดยดานหลังของวัดนั้นเปนภูเขาไฟกุนุงอา
กุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห เปนวัดใน
ศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดของบาหลี ยังถือเปนวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มี



 

 

บริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แหง ตั้งเรียงราย
อยูเปนขั้นๆ กวา 7 ขั้นไปตามไหลเขา โดยวัดที่มีความสําคัญที่สุด คือ ปุราเปนา
ทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยูตรงกลาง 

 
 
เดินทางสู  สวนนํ้าตีรตากังกา Taman Tirta Gangga ( Water Place) ถูกสรางขึ้น

ในป ค.ศ. 1948 ที่น่ีเปนเพียงแคสวนเน่ืองจากในป ค.ศ. 1963 ภูเขาไฟอากุงได
ระเบิด ทําใหวัดแหงน้ีไดรับความเสียหายเปนอยางมาก เหลือเพียงสวนและสระ
น้ําเทาน้ัน มีทางเดินกลางน้ําท่ีสวยมากเลยทีเดียว 

 
 
 



 

 

   
เย็น  ไบริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน  นําทานเขาสูที่พัก ยานอูบูด UBUD HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว มาตราฐานของบาหล ี
วันที่สาม นาขั้นบันได • บาหลี สวิงค • กาแฟจากขี้ชะมด •  วัดบราตัน • ประตูฮันดารา 

• ระบําเกอจัก ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน  นําทานสู  นาขาวขั้นบนัได (RICE TERRACE) เปนนาขาวที่สวยที่สุด และเปน

จุดชมวิวสามารถมองออกไปไดไกลถงึภูเขาบาตูร มีพื้นท่ี 6 ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะเดนคือเปนนาขาวขั้นบันไดที่เรียงกันเปนชั้นๆอยางสวยงาม และทาน
สามารถเดินลงไปถายรูปใกลๆได 

 



 

 

จากน้ัน เดินทางสู จ ุดไฮไลทของโปรแกรม บาหลีสวิงค Bali Swing ใหทานไดเลน
กิจกรรมอันสนุกสนานคลายกับการนั่งชิงชา โดยคาใชจายสําหรับลูกคาที่
ตองการเลนชิงชาเพ่ิมเติมประมาณ 300 บาท ใชเวลาน่ังประมาณ 5 นาที หรือ
ถาทานไมตองการนั่งชิงชา บริเวณนั้นมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย เชน
รังนก ระหว างนั ้นท านก ็จะไดชมกาแฟที ่ม ีช ื ่อ เส ียงของบาหล ี  Coffee 
Plantation ที่นี้ทานจะไดชมการทํากาแฟดวยวิธีการดั้งเดิม โดยเฉพาะกาแฟที่ที่
ชื่อวา กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งไดชื่อวาเปนกาแฟท่ีหอมท่ีสุด 

 
เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน เ ดิ นท า ง ใ ช  เ ว ล าป ร ะ ม าณ  2  ชั ่ ว โ ม ง  เ ย ี ่ ย มชม  วั ดบราตั น  (Pura 

UlundanuBratan)วัดนี้ตั้งอยูตรง กลางของเกาะบาหลี อยูหงจากเมืองเดนพา
ซาร 50 กิโลเมตร เปนวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั ้งอยู บริเวณริม
ทะเลสาบบราตัน และดานหลังของวัดจะเปนวิวของภูเขาไฟซึ่งเปนวัดใหญที่ถือได
วาสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห โดยสรางเพื่อบูชาเทพเจาแหงสายนํ้า 



 

 

ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดน้ีอยูในธนบัตร 50,000 รูเปยห ของประเทศอิน
โดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเย็นสบายตลอดทั้งป 

 
เดินทางสู ประตูแหงความฝนของนักทองเที่ยวทุกคน ที่ใครมาบาหลี จะตองมาถายรูป

เช็คอินกันใหได ประตูฮันดารา (HANDARA GATE) ประตูแหงนี้มันฉากหลัง
เปนภูเขา แลวยิ่งมีหมอกดวยนะ ถือเปนจุดที่สวยงามอีกที่เลยก็วาได ถาใครมา 
ubud ตองไมพลาดเด็ดขาด 

 



 

 

จากน้ัน                    ชมการแสดงระบําเกอ
จั ก  (Kecak Dance) ก า ร
แสดงพื้นเมืองของชาวบาหลีที่
หาดูได ยาก ที ่ผ ู แสดงเกือบ
ทั ้ งหมดจะ เป นผ ู  ช ายและ
รวมกันรองประสานเสียงวา 
“เกอจัก” ที่เลียนแบบเสียงของ
ลิง โดยมีเน้ือเรื่องเกี่ยวกับมหากาพยรามายณะ 

เย็น                          ไบริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก ยานคูตา KUTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

มาตราฐานของบาหล ี
วันที่สี่ วิหารทานาตลอต • รานกฤษณา • สนามบิน • กรุงเทพฯ   ไ(เชา/กลางวัน/-

)   
เชา                      ไรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน น ําท านไปยังวิหารทา

นาตลอต (pura tanah 
lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและ
เปนจุดที ่มีนักทองเที ่ยว
ถ ายภาพมากที ่ส ุดของ
เกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู
บนผาหินนอกชายฝ งใน�م
เวิ ้งอาว อันเกิดจากการ
กัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทําใหวัดแหงนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต
ลอตยามพระอาทิตยตกจะเห็นเปนเสมือนภาพของหอคอยสีดําและไมชอใบที่ปกคลุม
หนาผาชวนใหนึกถึงความออนชอยของภาพวาดจีน  

เที่ยง                   ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เราพาทานแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุก
อยางมารวมไวที่น้ี ราน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี 



 

 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินงูระหรัย 
16.10 น .             ออกเดินทางกลับกร ุ ง เทพฯ โดย  สายการบินไทย THAI 

INTERNATIONAL AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 432 
**บริการอาหารบนเครื่อง** 

19.25 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว   
วันเดินทางราคา มหัศจรรย...บาหลี บินดี พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน (TG) 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 

เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

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 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
- คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
- คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง  

- ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

- คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบ 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 น และบริษัทฯรับเฉพาะเดือ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง

ได  
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ

บินยกเลิกบิน  ,การประทวง ,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง

จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ )ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(  



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว )ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวรในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู(  
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 

ไมเที่ยวบางรายการ ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 



 

 

ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 
 
 


