
 

 

รหัสทัวร BID1903325 
ทัวรอินโดนีเซีย มหัศจรรยบินลัดฟ�า.....เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน (SL) 
บารองแดนซ   วัดบราตัน   นาขั้นบันได   วัดน้ําพุศักด์ิสิทธิ์   คินตามณี 
วัดเบซากิห   วัดเลมปูยางค   บาหลี สวิงค   วิหารทานาตลอต 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก    กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน       ไ (-/-/เย็น) 
 
10.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาทเตอรสายการ

บินไทยไลออนแอร ประตู 7 
Thai lion Air (SL) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

13.25 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258  

 

 
18.30 น. ถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองเปนที่เรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่(เวลาทองถิ่น
ที่บาหลี เร็วกวาประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง) 

เย็น      รับประทานอาหารเย ็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! 
เมนูอาหารทะเล 



 

 

พรอมชมความงดงามของชายหาด
รูปครึ่งเสี ้ยวพระจันทรในยามเย็น
ปจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเปนหน่ึง
ในชายหาดท ี ่ ด ีท ี ่ ส ุ ด ในบาหลี  
นอกจากนี้บนหาดยังมีรานอาหารซี
ฟูดสท่ีตั้งอยูเรียงรายอยูริมชายหาด
เปนจํานวนมาก หากคุณอยากลิ้ม
ลองอาหารทะเลสดใหมไมวาจะเปนกุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกที่เขากันดกีับ
กับน้ําจิ้มรสชาติเด็ดและจัดจาน  

จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Grand Livio Kuta Hotel หรือเทียบเทาระดับ 
3* ดาวมาตรฐานบาหล ี

 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน ชมการแสดง:บาร องแดนซ (BARONG DANCE) เป นการแสดงระบ ํา

พื้นบาน มีทั้งหมด 5 องก เปนการแสดงการตอสูระหวางความดีกับความชั่ว 
โดยใหบารองสัตวในนิยายโบราณ เปนตัวแทนแหงความดี และใหรังคา สัตว
ประหลาดตัวรายในนิยายโบราณ 
เปนตัวแทนแหงความชั่ว ตลอดการ
แสดงทั้ง 5 องก จะเปนการแสดงที่
ด ูแลวเขาใจงาย ประกอบกับการ
แตงกายที่สีสันสวยงาม ผสมผสาน
กับลีลาการรายรําที ่ทั ้งออนหวาน
และแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด 

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET) 

วันที�สอง      บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั�นบันได   ไ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

จากน้ัน เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วัดนี้ตั้งอยูตรงกลาง
ของเกาะบาหลี อยูหางจากเมืองเดนพาซาร 50 กิโลเมตร เปนวัดที่มีชื่อเสียง
มากของเกาะบาหลี ตั ้งอยู
บริ เวณริมทะเลสาบบราตัน 
และดานหลังของวัดจะเปนวิว
ของภูเขาไฟซึ่งเปนวัดใหญที่ถือ
ไดวาสําคัญเปนอันดับ 2 รอง
จากวัดเบซากีห โดยสรางเพื่อ
บูชาเทพเจาแหงสายนํ้า ตาม
ความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดน้ี
อยูในธนบัตร 50,000 รูเปยห 
ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเย็นสบายตลอดทั้งป 

จากน้ัน  นําทานสู  นาขาวขั้นบันได(RICE TERRACE) เปนนาขาวที่สวยที่สุด และ
เปนจุดชมวิวสามารถมองออกไปไดไกลถึงภูเขาบาตูร มีพื้นท่ี 6 ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะเดนคือเปนนาขาวขั้นบันไดที่เรียงกันเปนชั้นๆอยางสวยงาม และทาน
สามารถเดินลงไปถายรูปใกลๆได  

 



 

 

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเทา

ระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหล ี 

 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสูวัดนํ้าพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภัคสิริงค คนบาหลี

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

 

วนัที�สาม      วัดนํ�าพุศักดิ�สิทธิ� – คินตามณ ี– วัดเบซากห์ิ - วัดเลมปูยางค์  ไ (เช้า/กลางวัน/เย็น)     
 



 

 

เที่ยง เดินทางสู: หมู บานคินตามณี(KINTAMANEE) เปนหมู บาน ณ ความสูง 
1,500 เมตร ซึ่งทานจะได 
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(GunungBatur) และทะเลสา
บาตูร(Lake Batur) ที่หมูบานแหงนี้ ไพรอมรับประทานอาหารกลางวัน 
ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ต ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

  
จากน้ัน นําทานชม ปุราเบซากิห (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อวา วัดแมหรือ

วัดหลวงแหงเบซากิห (Mother Temple of Besakih) วดัที่ใหญที่สุด มี
ความสวยงามที่สุดอันดับ 1  และสําคัญที่สุดของบาหลี เปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมี
นักทองเที่ยวมาเยือนเปนจํานวนมาก โดยดานหลังของวัดน้ันเปนภูเขาไฟกุนุงอา
กุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห เปนวดัใน
ศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดของบาหลี ยังถือเปนวดัศักด์ิสิทธ์ิที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มี
บริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แหง ต้ังเรียงราย
อยูเปนขั้นๆ กวา 7 ขัน้ไปตามไหลเขา โดยวดัที่มีความสําคัญที่สุด คือ ปุราเป
นาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยูตรงกลาง 

เดินทางสู วัดเลมปูยางค (Lempuyang Temple) ซึ่งเปนวัดที่ใหญเปนอันดับสามของ
เกาะบาหลีและมีความสําคัญมากในวฒันธรรมบาหลีน้ัน มวีิวทิวทัศนที่สวยงาม
ของพ้ืนที่ริมเกาะทางฝم�งตะวันออกของบาหลี แตควรระวังฝูงลิงแมก็แค็กที่ดุราย
ซึ่งอาศัยอยูบริเวณยอดเขา 



 

 

 
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก U HOTELหรือเทียบเทาระดับ 3* ดาว ของมาตรฐาน

บาหล ี
 
วันที่สี่  บาหลี สวิงค – วิหารทานาตลอต – รานกฤษณา – กรุงเทพฯ   
ไ (เชา/กลางวัน/-)     
 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 เดินทางสูจุดไฮไลทของโปรแกรม บาหลีสวิงค Bali Swing ใหทานไดเลน

กิจกรรมอันสนุกสนานคลายกับการนั่งชิงชา โดยคาใชจายสําหรับลูกคาที่
ตองการเลนชิงชาเพ่ิมเติมประมาณ 300 บาท ใชเวลานั่งประมาณ 5 นาที 
หรือถาทานไมตองการนั่งชิงชา บริเวณนั้นมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวย
มากมาย  



 

 

 
นําทานไปยัง วิหารทานาตลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเปน
จุดที่มีนักทองเที่ยวถายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยูบนผาหินนอก
ชายฝم�งในเวิ้งอาว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทําใหวัดแหงนี้มี
ความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาตลอตยามพระอาทิตยตกจะเห็นเปน
เสมือนภาพของหอคอยสีดําและไมชอใบที่ปกคลุมหนาผาชวนใหนึกถึงความออน
ชอยของภาพวาดจีน 

 



 

 

 
เที่ยง       ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เราพาทานแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุก
อยางมารวมไวที่น้ี 
 ราน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี        
ไดเวลาสมควรเดินทางสู สนามบินงูระหรัย 
19.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร THAI LION AIR 
(SL) เที่ยวบินที่  SL 259 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย....บินลัดฟ�า เที่ยวบาหลี บิน SL 4 วัน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง 

จํานว
น ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 30 12,900 12,500 11,900 3,500 
02 พ.ย.62 05 พ.ย.62 30 12,900 12,500 11,900 3,500 
08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 30 13,900 13,500 12,900 3,500 
09 พ.ย.62 12 พ.ย.62 30 13,900 13,500 12,900 3,500 
15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 
16 พ.ย.62 19 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 
22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 
23 พ.ย.62 26 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 
04 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 25 16,900 16,500 15,900 3,500 
07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25 16,900 16,500 15,900 3,500 
12 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 25 15,900 15,500 14,900 3,500 
19 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 25 15,900 15,500 14,900 3,500 
26 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 30 16,900 16,500 15,900 3,500 
27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 30 17,900 17,500 16,900 3,500 
28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 30 17,900 17,500 16,900 3,500 
29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 30 17,900 17,500 16,900 3,500 
02 ม.ค.63 05 ม.ค.63 25 17,900 17,500 16,900 3,500 
09 ม.ค.63 12 ม.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 
16 ม.ค.63 19 ม.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 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 15,900 15,500 14,900 3,500 
06 ก.พ.63 09 ก.พ.63 25 15,900 15,500 14,900 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 15,900 15,500 14,900 3,500 
20 ก.พ.63 23 ก.พ.63 25 15,900 15,500 14,900 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 

 
อัตราคาบริการรวม 

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั

เดินทาง) 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  



 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

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

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วนั มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 20 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 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

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

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 


