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วนัแรก       กรุงเทพฯ – บาหล ี– อนุสาวรยีม์หาภารตะ - วดัอูลูวาตู – ระบ าเกอจกั 

– จมิบารนั    (-/L/D) 

03.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 1 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 

 

06.00 น. ออกเดนิทางสู่เกาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่FD396 มบีรกิารอาหารรอ้นบนเคร ือ่ง

เสรฟิพรอ้มน ้าดืม่ 1 ขวด 

http://bit.ly/2NMk5YE
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11.15 น. ถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพิธกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าที ่ (เวลาทอ้งถิน่ที่บาหลี เร็วกว่า

ประเทศไทยหน่ึงช ัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิม้รสเมนูอาหารบาหลทีอ้งถิน่ 

ระหวา่งทางจากสนามบนิ น าท่าน

ผ่านชม อนุสาวรยีม์หาภา

รตะ สญัลกัษณข์องเกาะบาหล ี

เป็นรูปของรถศกึเทยีมมา้

ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรยีน้ั์นเป็น

สขีาว มหาภารตะเป็นเร ือ่งราว

ความขดัแยง้ของ พีน่อ้งสอง

ตระกลู ซ ึง่ท ัง้สองตระกลูต่างก็สบื

เช ือ้สายมาจากทา้วภรต จนบาน

ปลายไปสู่ มหาสงครามทีทุ่่งกรุเุกษตร 

 

 

น าท่าน เดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วดัอูลูวาตู 

(PuraUluwatu) หนึ่งในวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในบาหลีทีถ่ ูกสรา้งขึน้ตรงส่วยปราย

ของหน้าผาขรุขระบรเิวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอนิเดยี ห่าง

จากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กโิลเมตร ตัง้อยู่บนหน้าผาทีม่ีความสูงถงึ 76 

เมตรเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้ง

ของวดัมีทางเดนิเลยีบเลาะหน้าผาใหท้่านไดช้มความงามของหน้าผาสูง เห็น

คลืน่ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม จากน้ัน  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ชมการแสดงระบ าเกอจกั (Kecak Dance) การแสดงพืน้เมอืงของชาวบาหลทีีห่าดู

ไดย้าก ทีผู่แ้สดงเกอืบทัง้หมดจะเป็นผูช้ายและรว่มกนัรอ้งประสานเสยีงว่า “เกอ

จกั” ทีเ่ลยีนแบบเสยีงของลงิ โดยมเีนือ้เร ือ่งเกีย่วกบัมหากาพยร์ามายณะ 

 
ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาร ัน  ( Jimbaran)  พิเศษ!! 

เมนูอาหารทะเล 

พ ร ้อ ม ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง

ชายหาดรูปคร ึง่เสีย้วพระจนัทรใ์น

ยามเย็นปัจจบุนั หาดจมิบารนั ถอื

เป็นหน่ึงในชายหาดที่ดีที่สุดใน

บาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมี

รา้นอาหารซฟูีดสท์ีต่ ัง้อยู่เรยีงราย

อยู่ร ิมชายหาดเป็นจ านวนมาก 

หากคุณอยากลิม้ลองอาหารทะเล

สดใหม่ไม่วา่จะเป็นกุง้ หอย ปู ปลา หรอืปลาหมกึทีเ่ขา้กนัดกีบักบัน ้าจิม้รสชาติ

เด็ดและจดัจา้น  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาวมาตรฐานบาหล ี 

 

 

วนัทีส่อง นั่งรถจีป๊โฟลค์สวาเกน – วหิารทานาตล์อต – วดับราตนั – นาขา้ว

ข ัน้บนัได    (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 
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 สุดพเิศษ!! น าท่านนั่งรถจีป๊คลาสสคิ ทีม่ชี ือ่ว่า โฟลค์สวาเกน เป็นรถที่

ผลิตในช่วงหลังสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 ซึง่อินโดนีเซยีเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตรถ

คลาสสคิรุน่นีด้ว้ย น าท่านสมัผสับรรยากาศของเมอืงบาหล ี 

 
จากนัน้ น าท่านไปยัง วิหารทานาต ์

ลอต (Pura Tanah Lot) ทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีสุ่ดและเป็นจดุทีม่นัีกท่องเทีย่ว

ถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะ

บาหลี วิหารนี้ต ั้งอยู่บนผาหิน

นอกชายฝ่ังในเวิง้อ่าว อนัเกิด

จากการกัดเซาะของเกลียว

คลืน่ สิง่ทีท่ าใหว้ดัแห่งนีม้ีความ

พิเศษเน่ืองจากเมือ่ชมวิหารทา

นาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช้อ่ใบ

ทีป่กคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถงึความออ่นชอ้ยของภาพวาดจนี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ เดนิทางเยีย่มชม วดับราตนั (Pura UlundanuBratan)วดันีต้ ัง้อยู่ตรงกลางของเกาะ

บาหล ีอยู่ห่างจากเมอืงเดนพาซาร ์50 กโิลเมตร เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากของ

เกาะบาหล ีต ัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของ

ภูเขาไฟซึง่เป็นวดัใหญ่ทีถ่อืไดว้่าส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากหี ์โดย

สรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้า ตามความเชือ่แบบฮินดูบาหลี วดันี ้อยู่ใน

ธนบตัร 50,000 รูเปียห ์ของประเทศอนิโดนีเชยี โดยอากาศในบรเิวณนีเ้ย็น

สบายตลอดทัง้ปี 
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จากนัน้  น าท่านน่ังรถจีป๊ต่อไปยงั  นาขา้วข ัน้บนัได เป็นนาขา้วทีส่วยทีสุ่ด และเป็นจดุ

ชมวิวสามารถมองออกไปไดไ้กลถึงภูเขาบาตูร ์มีพืน้ที่ 6 ตารางกิโลเมตร 

ลกัษณะเด่นคอืเป็นนาขา้วขัน้บนัไดทีเ่รยีงกนัเป็นช ัน้ๆอย่างสวยงาม และท่าน

สามารถเดนิลงไปถา่ยรูปใกล ้ๆ ได ้ 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาวมาตรฐานบาหล ี 

 

วนัทีส่าม      บาหลสีวงิค ์– บ่อน ้าพุศกัดิส์ทิธิ ์– หมู่บา้นคนิตามณี – วดัเบซากหิ ์– 

รา้นกฤษณา   (B/L/D)     

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลีสวิงค ์Bali Swing ใหท้่านไดเ้ล่น

กจิกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบัการน่ังชงิชา้ โดยค่าใชจ้่ายส าหรบัลูกคา้ที่

ตอ้งการเล่นชงิชา้เพิ่มเตมิประมาณ 300 บาท ใชเ้วลาน่ังประมาณ 5 

นาท ีหรอืถา้ท่านไม่ตอ้งการน่ังชงิชา้ บรเิวณน้ันมจีดุใหท้่านไดถ้า่ยรูปสวยสวย

มากมาย เชน่รงันก ระหวา่งน้ันท่านก็จะไดช้มกาแฟทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ีCoffee 

Plantation ทีนี่ท้่านจะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธิกีารดัง้เดมิโดยเฉพาะกาแฟทีท่ี่

ช ือ่วา่ กาแฟจากขีช้ะมด ซ ึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นกาแฟทีห่อมทีสุ่ด   

 

 
 

จากน้ัน เดินทางสู่วดัน ้าพุศกัสิทธิ ์หรอืคนไทยเรยีกว่าวดัเทมภคัสริงิค  ์คน

บาหลเีรยีกวา่วดั PuraTirtaEmpul ภายในวดัมบ่ีอน ้าศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ผุดพรายน ้าขึน้มา 

ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชาวดันีด้ว้ยเช ือ่วา่ก าเนิดมาจากพระอนิทร ์จงึมชีาวบา้น

นิยมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปดืม่กนิ เพราะเช ือ่ว่าบ่อน ้าศกัดิส์ิทธิแ์ห่งนีส้ามารถ

รกัษาโรคต่างๆ ขบัไล่สิง่เลวรา้ยและเพือ่เป็นสริมิงคลแก่ชวีติและตรงทางออก
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ของวดัเทมภคัสริงิคนี์เ้องคอืตลาดปราบเซยีนมีรา้นขายของพืน้เมืองต่างๆ

มากมายใหท้่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็น

ทีม่าทีค่นไทยตัง้ช ือ่ใหก้บัตลาดแห่งนี ้ 

 
 

เทีย่ง เดนิทางสู่: หมู่บา้นคนิตามณี 

เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร 

ซ ึง่ท่านจะไดร้บัชมทศันียภาพที่

งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร ์

(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร ์

(Lake Batur) ทีห่มู่บา้นแห่งนี ้

พรอ้มรบัประทานอาหาร

กลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุ

เฟ่ต ์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 

จากน้ัน น าท่านชม ปุราเบซากหิ ์(Pura 

Besakih) นิยมเรยีกกนัอกีชือ่วา่ วดัแม่

หรอืวดัหลวงแห่งเบซากหิ ์(Mother 

Temple of Besakih) วดัทีใ่หญ่ทีสุ่ด มี

ความสวยงามทีสุ่ดอนัดบั 1  และ

ส าคญัทีสุ่ดของบาหล ีเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนเป็น

จ านวนมาก โดยดา้นหลงัของวดัน้ัน

เป็นภูเขาไฟกนุุงอากงุ (Mount Agung) 

ภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดของเกาะ

http://travel.thaiza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/273598/
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บาหล ี วดัเบซากหิ ์เป็นวดัในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบาหล ียงัถอืเป็นวดั

ศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดเหนือวดัทัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ 

ประมาณ 23 แห่ง ตัง้เรยีงรายอยู่เป็นขัน้ๆ กวา่ 7 ขัน้ไปตามไหล่เขา โดยวดัทีม่ี

ความส าคญัทีสุ่ด คอื ปุราเปนาทารนั อากงุ (Pura PenataraaAguan) ซึง่ต ัง้อยู่ตรง

กลาง  จากน้ัน เราพาท่านแวะซ ือ้ของฝากทีร่ะลกึราคาถกูทีบ่รเิวณโกดงัขาย

ของทีร่ะลกึแทบทุกอย่างมารวมไวท้ีนี่ ้รา้น Krisna ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

21.00 น.      ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่ สนามบนิงูระหร์ยั 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่       บาหล ี– กรุงเทพฯ    

01.35 น.                   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่ FD399 

      มบีรกิารอาหารรอ้นบนเคร ือ่งเสรฟิพรอ้มน ้าดืม่ 1 ขวด 

04.50 น.                   เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

………………………………………………………………………… 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา บาหล ี(FD) 4 วนั 2 คนื 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
ไฟทบ์นิ ผูใ้หญ่ เดก็มเีตยีง 

เดก็ไม่มี

เตยีง 
พกัเดีย่ว 

19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 
FD396/399 15,900 15,500 14,900 4,000 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 
FD396/399 16,900 16,500 15,900 4,000 

03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 
FD396/399 15,900 15,500 14,900 4,000 

17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 
FD396/399 18,900 18,500 17,900 4,000 

24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 
FD396/399 15,900 15,500 14,900 4,000 

http://travel.thaiza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/273598/
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลง

ต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงินพกั

หอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลง

เมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี ้ามนัและภาษตี ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้

ก่อนวนัเดนิทาง) 

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
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อตัราคา่บรกิารไม่รวม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมูีลคา่เพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร ,

อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการ

ประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 /ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน

(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ

คนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท 

ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 3 

วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงินค่ามดัจ าให้

ท ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิก์ารคนืเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% และรบิเงิน

มดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงินค่า

ทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่น            การเดนิทางของท่านไป
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ยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่น

การเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิ ัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมด กรณีท่านยกเลิก

การเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนด

ไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีที่มผูี ้

เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) 

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้

ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบั

ในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเ งิน) เดินทางเพื่อการ

ท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจน

ไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบั

เฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุ
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เหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและ

ไม่สามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,

สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณี

ท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื 

เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซ ึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบั

ในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซ ึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉิน

จากโรคประจ าตวั ซ ึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ ึง่ลูกคา้

จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ ึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่

ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง

ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อน

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการ

โจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง

หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิห้

เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถ

น ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงินและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอื

ช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอื

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , 

Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั 

ถงึจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจท าใหท่้านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศ

ได ้เชน่ ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้ง

ท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท่้านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท า

การตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


