
 

 

รหสัทวัร BID1903325 
ทัวรอนิโดนีเซีย บาหลี เที่ยวครบ...ทุกจุดไฮไลท 4 วนั 3 คนื (SL) 
บารองแดนซ - วัดบราตัน – นาขัน้บันได - วัดนํ้าพุศกัดิส์ิทธิ์ - คินตามณี – วัดเบซากิห - 
วัดเลมปูยางค - บาหล ีสวงิค - วิหารทานาตลอต 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • บาหลี • จิมบารัน ไ (-/-/เย็น) 
10.00 น. พรอมกันที ่สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคานเตอรสายการ

บินไทยไลออนแอร ประตู 7 
Thai lion Air (SL) โดยมีเจาหนาทีอ่ํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

12.55 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258  
**หมายเหตุ : ตั้งแต เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 สายการบินมีการ
เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน ขาไป ดังนี ้  
SL 258 DMK - DPS   13.25 - 18.40 เวลานดัหมายที่สนามบินเวลา 10.30 น.** 

 

 

 
18.30 น. ถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย ผานพิธกีารตรวจคนเขา

เมืองเปนที่เรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที(่เวลาทองถิ่น
ที่บาหล ีเร็วกวาประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง) 

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! 
เมนูอาหารทะเล 



 

 

พรอมชมความงดงามของชายหาด
รูปครึ่งเสี้ยวพระจันทรในยามเย็น
ปจจุบัน หาดจมิบารัน ถือเปนหนึง่
ในชายหาดที่ดทีี่สุดในบาหลี 
นอกจากนี้บนหาดยงัมรีานอาหารซี
ฟูดสทีต่ัง้อยูเรียงรายอยูรมิ
ชายหาดเปนจาํนวนมาก หากคุณ
อยากลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม
ไมวาจะเปนกุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกที่เขากันดกีับกับนํา้จิ้มรสชาติเดด็และ
จัดจาน  

จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก Grand Livio Kuta Hotel หรอืเทียบเทาระดับ 
3* ดาวมาตรฐานบาหล ี

วันทีส่อง  บารองแดนซ • วดับราตัน • นาขัน้บันได ไ (เชา/กลางวนั/เย็น) 
เชา  ไ รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากนั้น ชมการแสดง:บารองแดนซ (BARONG DANCE) เปนการแสดงระบาํ

พื้นบาน มีทัง้หมด 5 องก เปนการแสดงการตอสูระหวางความดกีับความชัว่ 
โดยใหบารองสตัวในนิยายโบราณ เปนตวัแทนแหงความดี และใหรงัคา สตัว
ประหลาดตวัรายในนิยายโบราณ เปนตวัแทนแหงความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 
องก จะเปนการแสดงที่ดแูลวเขาใจงาย ประกอบกบัการแตงกายที่สีสันสวยงาม 
ผสมผสานกบัลีลาการรายรําที่ทัง้ออนหวานและแขง็แรงของนกัแสดงทั้งหมด 

เที่ยง ไ รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (BUFFET) 

  
จากนั้น เดินทางเย่ียมชม วดับราตัน (Pura UlundanuBratan)วดันี้ตัง้อยูตรงกลาง

ของเกาะบาหลี อยูหางจากเมอืงเดนพาซาร 50 กิโลเมตร เปนวัดที่มีชื่อเสียง
มากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณรมิทะเลสาบบราตัน และดานหลังของวดัจะ



 

 

เปนวิวของภูเขาไฟซึง่เปนวดัใหญทีถ่ือไดวาสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากวดัเบ
ซากีห โดยสรางเพื่อบชูาเทพเจาแหงสายนํา้ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วดันี้
อยูในธนบตัร 50,000 รูเปยห ของประเทศอนิโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้
เย็นสบายตลอดทัง้ป   จากนั้น นาํทานสู  นาขาวขั้นบันได(RICE 
TERRACE) เปนนาขาวที่สวยที่สดุ และเปนจุดชมววิสามารถมองออกไปได
ไกลถงึภูเขาบาตรู มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเดนคือเปนนาขาวขั้นบันได
ที่เรียงกันเปนชั้นๆอยางสวยงาม และทานสามารถเดินลงไปถายรูปใกลๆได  

 
เย็น ไ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเทา

ระดบั 3 ดาวมาตรฐานบาหล ี 
วันทีส่าม  วัดนํ้าพุศกัดิส์ิทธิ์ • คนิตามณี • วัดเบซากหี • วัดเลมปูยางค ไ (เชา/

กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 



 

 

จากนั้น เดินทางสูวัดนํ้าพุศกัสทิธิ์ หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภคัสริิงค คนบาหลี
เรียกวาวดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมีบอนํ้าศกัดิ์สิทธิ์ซึง่ผดุพรายนํ้าขึ้นมา 
ชาวบาหลีลวน เคารพบูชาวดันีด้วยเชือ่วากาํเนิดมาจากพระอนิทร จงึมีชาวบาน
นิยมมาอาบนํ้า เก็บนํา้ไปดืม่กิน เพราะเชื่อวาบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์แหงนี้สามารถ
รักษาโรคตางๆ ขบัไลสิ่งเลวรายและเพื่อเปนสริิมงคลแกชวีติและตรงทางออก
ของวดัเทมภคัสิรงิคนี้เองคือตลาดปราบเซียนมีรานขายของพื้นเมืองตางๆ
มากมายใหทานไดใชความสามารถในการตอรองราคาของแบบสุดๆ จงึเปนทีม่า
ที่คนไทยตัง้ชื่อใหกบัตลาดแหงนี้  

 
เที่ยง เดินทางสู: หมูบานคินตามณี(KINTAMANEE) เปนหมูบาน ณ ความสูง 

1,500 เมตร ซึง่ทานจะได 
รับชมทศันียภาพทีง่ดงามของ ภูเขาไฟบาตรู(GunungBatur) และทะเลสา
บาตูร(Lake Batur) ที่หมูบานแหงนี้ ไพรอมรับประทานอาหารกลางวนั 
ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ต ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 



 

 

   
จากนั้น นําทานชม ปุราเบซากิห (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อวา วัดแมหรือ

วัดหลวงแหงเบซากิห (Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญที่สุด มี
ความสวยงามที่สดุอันดับ 1  และสําคัญที่สุดของบาหลี เปนสถานที่ทองเที่ยวทีม่ี
นักทองเที่ยวมาเยือนเปนจํานวนมาก โดยดานหลังของวดันั้นเปนภูเขาไฟกุนงุอา
กุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สงูที่สุดของเกาะบาหล ี วัดเบซากิห เปนวดัใน
ศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดของบาหลี ยงัถอืเปนวดัศกัดิ์สิทธิท์ี่สุดเหนอืวดัทัง้ปวง มี
บริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แหง ตั้งเรียงราย
อยูเปนขั้นๆ กวา 7 ขั้นไปตามไหลเขา โดยวดัที่มคีวามสําคัญที่สดุ คือ ปรุาเป
นาทารัน อากงุ (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตัง้อยูตรงกลาง 

เดินทางสู วัดเลมปูยางค (Lempuyang Temple) ซึง่เปนวดัที่ใหญเปนอันดบัสามของ
เกาะบาหลแีละมีความสําคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีนั้น มีววิทวิทศันที่สวยงาม
ของพื้นที่รมิเกาะทางฝم�งตะวันออกของบาหลี แตควรระวงัฝงูลิงแมก็แคก็ทีดุ่ราย
ซึ่งอาศัยอยูบริเวณยอดเขา 



 

 

 
เย็น ไ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเขาสูที่พกั U HOTELหรือเทียบเทาระดบั 3* ดาว ของมาตรฐาน

บาหล ี
 
วันทีส่ี ่  บาหลี สวิงค • วิหารทานาตลอต • รานกฤษณา • กรุงเทพฯ   

ไ (เชา/กลางวนั/-)  
เชา ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 เดินทางสูจดุไฮไลทของโปรแกรม บาหลสีวงิค Bali Swing ใหทานไดเลน

กิจกรรมอันสนกุสนานคลายกับการนัง่ชงิชา โดยคาใชจายสําหรบัลกูคาที่
ตองการเลนชงิชาเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใชเวลานัง่ประมาณ 5 นาที 
หรือถาทานไมตองการน่ังชงิชา บริเวณน้ันมีจดุใหทานไดถายรูปสวยสวย
มากมาย  



 

 

 
นําทานไปยัง วิหารทานาตลอต (Pura Tanah Lot) ที่มชีื่อเสียงที่สุดและเปน
จุดทีม่ีนกัทองเที่ยวถายภาพมากที่สดุของเกาะบาหลี วิหารนีต้ั้งอยูบนผาหินนอก
ชายฝم�งในเวิง้อาว อันเกิดจากการกดัเซาะของเกลียวคลื่น ส่ิงที่ทาํใหวัดแหงนี้มี
ความพิเศษเนือ่งจากเมื่อชมวิหารทานาตลอตยามพระอาทติยตกจะเห็นเปน
เสมือนภาพของหอคอยสีดําและไมชอใบทีป่กคลุมหนาผาชวนใหนกึถึงความออน
ชอยของภาพวาดจีน 

 

 



 

 

เที่ยง       ไ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เราพาทานแวะซือ้ของฝากที่ระลกึราคาถูกที่บริเวณโกดงัขายของทีร่ะลกึแทบทกุ
อยางมารวมไวที่นี ้
 ราน Krisna ที่มชีื่อเสียงของบาหลี        
ไดเวลาสมควรเดินทางสู สนามบินงูระหรัย 
19.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร THAI LION AIR 
(SL) เที่ยวบินที่  SL 259 
23.10 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 
** หมายเหต ุ: ตั้งแต เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563  
สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงไฟลทบิน ขากลับ ดงันี้  SL 259 DPS - DMK   19.40 – 
23.05 ** 
 
********************************************************************** 

 
 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

วันเดินทางราคา มหศัจรรย....บาหลี เที่ยวครบ ทกุจุดไฮไลท บิน SL 4 วนั 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานว
น 

ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 30 16,900 16,500 15,900 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 30 17,900 17,500 16,900 3,500 

09 ม.ค.63 12 ม.ค.63 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

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 

 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพกัหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางนํา้หนกักระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ภาษีนํ้ามันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีทีไ่ดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดนิทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
  คาทําหนงัสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเนต็,มินบิาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่



 

 

ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000บาท/ทรปิ/ลกูทวัร1ทาน(บงัคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบงัคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่
เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มฉิะนัน้ถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรณุาชาํระกอนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดนิทางกอนการเดินทาง 45 วัน บรษิัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 20 วัน กอนการเดนิทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บรษิัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยงัคณะตอไป แตทัง้นีท้าน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจรงิ 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงนิทกุกรณ ี

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษิทัฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯ และผูเดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บรษิัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลกิของทาน 



 

 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง โดยทางบรษิัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดนิทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษทัฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ (เลมนํา้เงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนงัสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บรษิทัฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดนิทาง
ได ) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลกิบิน , การประทวง,การนดัหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถกูปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรอื เจาหนาทีก่รมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัย
พิบัตทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯ



 

 

ไดชาํระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�า
เกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศทีร่ะบไุวในรายการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบรกิารไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรอืคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทัง้หมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงนิมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารดุ เปยกนํ้า การขดีเขียนรปูตางๆ
หรือแมกระทัง่ตราปم�มลายการตนู ทีไ่มใชการประทบัตราอยางเปนทางการของตม. 
กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดนิทางทกุครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบรษิทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทาํใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตดัขากรรไกรที่ทาํใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิง่ที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเหนอืการควบคุม
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 



 

 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อ
ประโยชนของทานเอง** 


