
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก    กรุงเทพฯ - บาหล ี- จมิบารัน        (-/-/เยน็) 
 

10.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7 
Thai lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.25 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี SL 258  

 

 
18.30 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้พบการ

ตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถิ่นทีบ่าหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหน่ึงช่ัวโมง) 
เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียว
พระจนัทร์ในยามเย็นปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็น
หน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาด
ยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาด
เป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสด
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นกุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกท่ีเขา้
กนัดีกบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเด็ดและจดัจา้น  

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Grand Livio Kuta Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี 



 

 

วนัทีส่อง เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel Billabong – Crystal Bay  
           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
น าท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือซานูร์ Sanur Beach ไปท่ี เกาะ 

Nusa Penida  (นูซา เปนิดา) ใชเ้วลาการเดินทาง
ของ speech boat ประมาณ 45 นาที นูซาเปนิดา 
(Nusa Penida) เกาะเล็กๆ นอกชายฝ่ัง เป็นเกาะท่ีมี
ประวติัศาสตร์ เคยเป็นท่ีกกักนันกัโทษมาก่อนแต่ใน
ปัจจุบนัเป็นเกาะท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว
พอสมควร เป็นเกาะท่ีเงียบสงบ  พาท่านไปท่ีจุด 
Kelingking Beach เป็นหน้าผารูปเหมือน
ไดโนเสาร์ T.Rex ยืน่ออกไปในทะเล โดยจะมีบนัไดไมไ้ผใ่หเ้ดินลงไปถึงชายหาดขา้งล่างได ้

 
 



 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของ Angel’s Billabong เป็น Lagoon เล็กๆอยูร่ะหวา่งหินภูเขาไฟ โดยดา้นหลงั
เป็นวิวทะเลน ้ าใส หลงัจากนั้นพาท่านชมวิวท่ีจุด Broken Beach ซ่ึงเป็นวิวท่ีอลงัการมาก โดยธรรมชาติ
สรรคส์ร้างใหเ้หมือนเป็นสะพาน ตรงกลางเป็นแอ่งหาดทรายขาว มีทะเลน ้าซดัเขา้มาผา่นช่องลอดใตส้ะพาน น ้ า
สีฟ้าเขียวใสตดักบัหินสีเขม้  

  
จากนั้น เดินทางสู่หาด Crystal Bay เป็นเกาะท่ีมีชายหาดใหเ้ดินเล่น  ถา้ไม่เดินเล่นท่ีชายหาดก็สามารถลงเล่นน ้าได ้น ้ า

ท่ีเกาะน้ีก็ใสมาก  

 



 

 

น าท่านเดินทางกลีบสู่เกาะบาหลี ใชเ้วลาการเดินทางของ speech boat ประมาณ 45 นาที 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Grand Livio Kuta Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี 

วนัทีส่าม บาร๊องแดนซ์ – หมู่บ้านผลติผ้าบาติก – วดับราตัน – นาข้าวขั้นบันได – ประตูฮันดารา  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มีทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหวา่งความดี
กบัความชัว่ โดยให้บารองสัตวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี และให้รังคา สัตวป์ระหลาดตวัร้ายใน
นิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก ์จะเป็นการแสดงท่ีดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบั
การแต่งกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ายร าท่ีทั้ งอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด
เดินทางสู่ หมู่บ้านผลติผ้าบาติก น าทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินคา้ข้ึนช่ือของท่ีบาหลี  

 
เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วดัน้ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่่างจากเมืองเดน

พาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของ



 

 

วดัจะเป็นววิของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพ
เจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดย
อากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี 

 
จากน้ัน  น าท่านสู่  นาข้าวขั้นบันได(RICE TERRACE) 

เป็นนาขา้วท่ีสวยท่ีสุด และเป็นจุดชมวิวสามารถ
มองออกไปได้ไกลถึงภู เขาบาตู ร์  มีพื้นท่ี  6 
ตารางกิโลเมตร  ลักษณะเด่นคือเป็นนาข้าว
ขั้นบนัไดท่ีเรียงกนัเป็นชั้นๆอย่างสวยงาม และ
ท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้ 

เดินทางสู่ ประตูแห่งความฝันของนักท่องเท่ียวทุกคน ท่ี
ใครมาบาหลี จะตอ้งมาถ่ายรูปเช็คอินกนัให้ได ้
ประตูฮันดาราHANDARA GATE ประตูแห่งน้ีมนัฉากหลงัเป็นภูเขา แล้วยิ่งมีหมอกดว้ยนะ ถือเป็นจุดท่ี
สวยงามอีกท่ีเลยก็วา่ได ้ถา้ใครมา ubud ตอ้งไม่พลาดเดด็ขาด 

 



 

 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  MAX ONE HOTEL UBUD 3* หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  
วนัทีส่ี่ วดัเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี – วดัเบซากห์ิ -  สวนนํา้ตีร์ตากงักา    

           (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่วดันํา้พุศักสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul ภายในวดั

มีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้ าข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือว่าก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมี
ชาวบา้นนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิง
เลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวติและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เองคือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของ
พื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านไดใ้ช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งช่ือ
ใหก้บัตลาดแห่งน้ี  



 

 

 
เทีย่ง เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี(KINTAMANEE) 

เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะได้
รับชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ ภู เขาไฟบาตู ร์
(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) 
ท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี 
 พ ร้ อ ม รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศ
ของภูเขาไฟอนัสวยงาม 

จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกช่ือว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother 

Temple of Besakih) วดัท่ีใหญ่ท่ีสุด มีความสวยงามท่ีสุดอนัดบั 1  และส าคญัท่ีสุดของบาหลี เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจ านวนมาก โดยด้านหลังของวดันั้นเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount 

Agung) ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี  วดัเบซากห์ิ เป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยู่

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/
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/


 

 

เป็นขั้ นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวัดท่ีมีความส าคัญท่ีสุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura 

PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง 

  
เดินทางสู่  สวนนํา้ตีร์ตากงักา Taman Tirta Gangga ( Water Place) ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1948 ท่ีน่ีเป็นเพียงแค่สวน

เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1963 ภูเขาไฟอากุงไดร้ะเบิด ท าใหว้ดัแห่งน้ีไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก เหลือเพียงสวน
และสระน ้าเท่านั้น มีทางเดินกลางน ้าสวยมาก 

  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  MAX ONE HOTEL UBUD 3* หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  

วนัทีห้่า บาหล ีสวงิค์ – วหิารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ    (เช้า/กลางวนั/-)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบัการ

นัง่ชิงช้า โดยค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใช้เวลานัง่ประมาณ 5 นาที 
หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้ บริเวณนั้นมีจุดใหท้่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย  

 



 

 

 
น าท่ านไปยัง  วิหารทานาต์ลอต 
(Pura Tanah Lot) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
และเป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวถ่ายภาพ
มากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ี
ตั้ งอยู่บนผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้ง
อ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของ
เกลียวคล่ืน ส่ิงท่ีท าให้วดัแห่งน้ีมี
ความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวิหารทา
นาต์ลอตยามพระอาทิตยต์กจะเห็น
เป็นเสมือนภาพของหอคอยสีด าและ
ไมช่้อใบท่ีปกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ี 
 ร้าน Krisna ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี        



 

 

 
 ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
19.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)    เทีย่วบินที ่ SL 259 

23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
*********************************************************************** 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

มหัศจรรย์....บินลดัฟ้า เที่ยวบาหลี เกาะนูซา เปอร์นิดา 5 วนั 4 คนื บิน SL 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

24 พ.ย. 62 28 พ.ย. 62 30 16,900 16,900 16,500 4,000 

26 พ.ย. 62 30 พ.ย. 62 30 17,900 17,900 17,500 4,000 

10 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 20 17,900 17,900 17,500 4,000 

03 ม.ค. 63 07 ม.ค. 63 20 19,900 19,900 19,500 4,000 

24 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 20 18,900 18,900 18,500 4,000 

08 ก.พ. 63 12 ก.พ. 63 20 19,900 19,900 19,500 4,000 

27 ม.ีค. 63 31 ม.ีค. 63 20 18,900 18,900 18,500 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 30 - 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 20 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื่อนไขอืน่ ๆ :  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวันเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ นเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํา้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


