
 

 

รหสัทวัร  BID2000479 
ทัวรอนิโดนีเซีย  มหศัจรรย...บาหลี เกาะนซูา ปนีดา 5 วัน 4 คืน (SL) 
เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel Billabong – Crystal 
Bay - บารองแดนซ – หมูบานผลติผาบาติก – วดับราตัน – นาขาวขั้นบันได – ประตูฮันดารา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ไทยไลออนแอร ประตู 7 
Thai lion Air (SL) โดยมีเจาหนาทีอ่ํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

13.05 น. ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258  

 



 

 

 
18.45 น. ถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เปนที่เรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลาทองถิ่นที่บาหลี เร็ว
กวาประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง) 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหาร
ทะเล 

พรอมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่ง
เส้ียวพระจันทรในยามเย็นปจจุบนั หาดจิม
บารัน ถือเปนหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดใน
บาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีรานอาหารซี
ฟูดสที่ตั้งอยูเรียงรายอยูริมชายหาดเปน
จํานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหาร
ทะเลสดใหมไมวาจะเปนกุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกที่เขากันดีกับกับนํ้าจิ้มรสชาติเด็ด
และจัดจาน  

จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก Grand Livio Kuta Hotel หรอืเทียบเทาระดับ 3* ดาว
มาตรฐานบาหล ี

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัรเปนเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 

วันทีส่อง เกาะนูซา เปนดิา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel 
Billabong – Crystal Bay         
   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา                       ไ รับประทานอาหารเชา ณ 
หองอาหารเชาโรงแรม 

นําทาน เดินทางสู ทาเรือซานูร Sanur Beach 
ไปที่ เกาะ Nusa Penida  (นูซา เปนิ
ดา) ใชเวลาการเดินทางของ speech 



 

 

boat ประมาณ 45 นาที นูซาเปนิดา (Nusa Penida) เกาะเล็กๆ นอกชายฝم�ง เปน
เกาะที่มีประวัติศาสตร เคยเปนที่กักกันนักโทษมากอนแตในปจจุบันเปนเกาะที่ไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวพอสมควร เปนเกาะที่ เงียบสงบ  พาทานไปที่ จุด 
Kelingking Beach เปนหนาผารูปเหมือนไดโนเสาร T.Rex ยื่นออกไปในทะเล โดย
จะมีบันไดไมไผใหเดินลงไปถึงชายหาดขางลางได 

 
เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พาทานเดินทางสูจุดชมวิวของ Angel’s Billabong เปน Lagoon เล็กๆอยูระหวาง
หินภูเขาไฟ โดยดานหลังเปนวิวทะเลนํ้าใส หลังจากนั้นพาทานชมวิวที่จุด Broken 
Beach ซึ่งเปนวิวที่อลังการมาก โดยธรรมชาติสรรคสรางใหเหมือนเปนสะพาน ตรง
กลางเปนแองหาดทรายขาว มีทะเลนํ้าซัดเขามาผานชองลอดใตสะพาน นํ้าสีฟ�าเขียวใส
ตัดกับหินสีเขม  



 

 

  
จากนั้น เดินทางสูหาด Crystal Bay เปนเกาะที่มีชายหาดใหเดินเลน  ถาไมเดินเลนที่ชายหาด

ก็สามารถลงเลนนํ้าได นํ้าที่เกาะนี้ก็ใสมาก  

 
นําทานเดินทางกลีบสูเกาะบาหลี ใชเวลาการเดินทางของ speech boat ประมาณ 
45 นาท ี

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก Grand Livio Kuta Hotel หรอืเทียบเทาระดับ 3* ดาว

มาตรฐานบาหล ี



 

 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัรเปนเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 

วันทีส่าม บารองแดนซ – หมูบานผลิตผาบาตกิ – วัดบราตนั – นาขาวขั้นบันได – ประตฮูัน
ดารา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา                       ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
ชมการแสดง:บารองแดนซ เปนการแสดงระบําพืน้บาน มีทั้งหมด 5 องก เปนการแสดง
การตอสูระหวางความดีกับความชั่ว โดยใหบารองสัตวในนิยายโบราณ เปนตัวแทนแหง
ความดี และใหรังคา สัตวประหลาดตัวรายในนิยายโบราณ เปนตัวแทนแหงความชั่ว 
ตลอดการแสดงทัง้ 5 องก จะเปนการแสดงที่ดูแลวเขาใจงาย ประกอบกับการแตงกายที่
สีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการรายรําที่ทั้งออนหวานและแข็งแรงของนักแสดง
ทั้งหมดเดินทางสู หมูบานผลิตผาบาติก นําทุกทานชมการผลิตบาติก เปนสินคาขึ้นชื่อ
ของที่บาหล ี 

 
เที่ยง      ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนั้น เดินทางเย่ียมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วัดนี้ตั้งอยูตรงกลางของเกาะ
บาหลี อยูหางจากเมืองเดนพาซาร 50 กิโลเมตร เปนวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะ
บาหลี ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตัน และดานหลังของวัดจะเปนวิวของภูเขาไฟซึ่ง
เปนวัดใหญที่ถือไดวาสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห โดยสรางเพื่อบูชาเทพเจา
แหงสายนํ้า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยูในธนบัตร 50,000 รูเปยห ของ
ประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งป 

 
จากนั้น  นําทานสู  นาขาวขั้นบันได(RICE 

TERRACE) เปนนาขาวที่สวยที่สุด 
และ เป นจุดชมวิวสามารถมอง
ออกไปไดไกลถึงภูเขาบาตูร มีพื้นที่ 
6 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเดนคือ
เปนนาขาวขั้นบันไดที่เรียงกันเปน
ชั้ น ๆ อ ย า งส วย งาม  และท า น



 

 

สามารถเดินลงไปถายรูปใกลๆได  
เดินทางสู ประตูแหงความฝนของนักทองเทีย่วทกุคน ที่ใครมาบาหล ีจะตองมาถายรูปเช็คอินกันให

ได ประตูฮันดาราHANDARA GATE ประตูแหงนี้มันฉากหลังเปนภูเขา แลวยิ่งมี
หมอกดวยนะ ถือเปนจุดที่สวยงามอีกที่ เลยก็วาได ถาใครมา ubud ตองไมพลาด
เด็ดขาด 

 

 
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก  MAX ONE HOTEL UBUD 3* หรือเทียบเทาระดับ 3 

ดาวมาตรฐานบาหล ี 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัรเปนเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 



 

 

วันทีส่ี ่ วัดเทมภัคสิรงิค – ตลาดปราบเซียน - หมูบานคินตามณ ี– วัดเบซากิห -  สวนนํ้า
ตีรตากังกา            
  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสูวัดนํ้าพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกวาวัดเทมภัคสิริงค คนบาหลีเรียกวาวัด 

PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายนํ้าขึ้นมา ชาวบาหลีลวน 
เคารพบูชาวัดนี้ดวยเชื่อวากําเนิดมาจากพระอินทร จึงมีชาวบานนิยมมาอาบนํ้า เก็บนํ้า
ไปดื่มกิน เพราะเชื่อวาบอนํ้าศกัดิส์ิทธิ์แหงนี้สามารถรกัษาโรคตางๆ ขับไลส่ิงเลวรายและ
เพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงคนี้เองคือตลาดปราบเซียน
มีรานขายของพื้นเมืองตางๆมากมายใหทานไดใชความสามารถในการตอรองราคาของ
แบบสุดๆ จึงเปนที่มาที่คนไทยตั้งชื่อใหกับตลาดแหงนี้  

 
เที่ยง เดิ น ท า ง สู : ห มู บ า น คิ น ต า

มณี(KINTAMANEE) เปนหมูบาน 



 

 

ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งทานจะไดรับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบา
ตูร(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(Lake Batur) ที่หมูบานแหงนี้ 
 ไพรอมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ต ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

จากนั้น นําทานชม ปุราเบซากิห (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อวา วัดแมหรือวัดหลวง
แหงเบซากิห (Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญที่สุด มีความสวยงามที่สุด
อันดับ 1  และสําคัญที่สุดของบาหลี เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนเปน
จํานวนมาก โดยดานหลังของวัดนั้นเปนภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่
สูงที่สุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห เปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดของบาหลี ยังถือ
เปนวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ 
ประมาณ 23 แหง ตั้งเรียงรายอยูเปนขั้นๆ กวา 7 ขั้นไปตามไหลเขา โดยวัดที่มี
ความสําคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยูตรง
กลาง 

  
เดินทางสู  สวนนํา้ตีรตากงักา Taman Tirta Gangga ( Water Place) ถกูสรางขึ้นในป ค.ศ. 

1948 ทีน่ี่เปนเพียงแคสวนเนื่องจากในป ค.ศ. 1963 ภูเขาไฟอากุงไดระเบดิ ทําใหวดั
แหงนี้ไดรบัความเสียหายเปนอยางมาก เหลือเพียงสวนและสระนํ้าเทานัน้ มทีางเดิน
กลางนํ้าสวยมาก 



 

 

  
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก  MAX ONE HOTEL UBUD 3* หรือเทียบเทาระดับ 3 

ดาวมาตรฐานบาหล ี 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัรเปนเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 

วันทีห่า บาหลี สวิงค – วหิารทานาตลอต – รานกฤษณา – กรงุเทพฯ   ไ (เชา/
กลางวัน/-)  

เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
 เดินทางสูจุดไฮไลทของโปรแกรม บาหลีสวิงค Bali Swing ใหทานไดเลนกิจกรรมอัน

สนุกสนานคลายกับการนั่งชิงชา โดยคาใชจายสําหรับลูกคาที่ตองการเลนชิงชา
เพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใชเวลานั่งประมาณ 5 นาที หรือถาทานไมตองการนั่ง
ชิงชา บริเวณนั้นมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย  



 

 

 
นําทานไปยัง วิหารทานาตลอต (Pura 
Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเปน
จุดที่มีนักทองเที่ยวถายภาพมากที่สุดของ
เกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยูบนผาหินนอก
ชายฝم�งในเวิ้งอาว อันเกิดจากการกัดเซาะ
ของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทําใหวัดแหงนี้มี
ความพิเศษเน่ืองจากเมื่อชมวิหารทานาต
ลอตยามพระอาทิตยตกจะเห็นเปนเสมอืนภาพของหอคอยสดีาํและไมชอใบที่ปกคลุมหนา
ผาชวนใหนึกถึงความออนชอยของภาพวาดจีน 

เที่ยง     ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เราพาทานแวะซื้อของฝากทีร่ะลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอยางมา
รวมไวที่นี ้
 ราน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหล ี       
 ไดเวลาสมควรเดินทางสู สนามบินงูระหรัย 



 

 

19.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร THAI LION AIR (SL)    
เที่ยวบินที่  SL 259 
23.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

*************************************************************** 
หมายเหต ุ: 

1. ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนดัหยุดงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิได
แจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิทัฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถดุิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคา
จะตองยอมรบัในรสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานัน้ ซึง่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพกัจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากนั 

4. ลูกคาจะตองปฎิบตัิตามกฎระเบียบขอบงัคบัของสถานทีท่องเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของ
ทานเองและบคุคลอื่น 

5. ทางบรษิัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป�าเกิดสญู
หายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานัน้ 
 

**ทั้งนี้ กอนตดัสนิใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงิน
มัดจําแลว  

ทางบรษิัทฯจะถือวาลกูคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 

         อตัราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 



 

 

มหัศจรรย....บินลัดฟ�า เที่ยวบาหล ีเกาะนซูา เปอรนดิา 5 วัน 4 คืน บิน SL 

วันเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง 
จอยแลนด 

(ราคาไมรวม
ตั๋ว) 

พักเดี่ยว 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 
63 

20 18,900 18,500 17,900 13,900 4,000 

26 – 30 มิ.ย. 63 20 19,900 19,500 18,900 14,900 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถงึ 2 ป บริบรูณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 3,000 บาท อตัรานีร้วม
รายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 
 
 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่ม

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางนํา้หนกักระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ภาษีนํ้ามันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  



 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  คาทําหนงัสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเนต็,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชาํระ

ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 20 วัน มฉิะนั้นถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน) 

 
 
กรณียกเลิก : (จอยกรุป)  

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

  ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจํา
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

  ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวรทัง้หมดไมวา
กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป) 
  ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บรษิัทฯจะคนืเงินคามัดจําให

ทั้งหมด ยกเวนในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์ยดึเงิน
มัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ยดึเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆทัง้สิ้น 

  ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์เก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ  ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทวัร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษิัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนดัหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้
ในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 



 

 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
นี้แลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารดุ เปยกนํ้า การขดีเขียนรปูตางๆหรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบรษิทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีช่ัดเจน สิ่งนีอ้ยูเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทาง
บรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของ
ทานเอง** 


