
 

 

 



 

 

 

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  

 

 
18.40 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

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

พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียว
พระจนัทร์ในยามเยน็ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็น
หน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาด
ยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยูเ่รียงรายอยูริ่มชายหาด
เป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสด
ใหม่ไม่วา่จะเป็นกุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกท่ีเขา้
กนัดีกบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเด็ดและจดัจา้น  



 

 

จากน้ัน น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Grand Livio Kuta Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี 
                   (โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วนัทีส่อง  วดับราตนั • ประตูฮันดารา • วดัน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิ • ตลาดปราบเซียน   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วดัน้ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่่างจาก

เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนั 
และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้่าส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ
ซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รู
เปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี จากนั้น เดินทางสู่ ประตูแห่ง
ความฝันของนักท่องเท่ียวทุกคน ท่ีใครมาบาหลี จะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันให้ได้ ประตูฮันดารา 
(HANDARA GATE) ประตูแห่งน้ีมนัฉากหลงัเป็นภูเขา แลว้ยิง่มีหมอกดว้ยนะ ถือเป็นจุดท่ีสวยงาม
อีกท่ีเลยก็วา่ได ้ถา้ใครมา ubud ตอ้งไม่พลาดเด็ดขาด 

    
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางสู่วัดน า้พุศักสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่า

วั ด เทมภั ค สิ ริ ง ค์  คนบาห ลี เ รี ย ก ว่ า ว ัด 
PuraTirtaEmpul ภ า ย ใ น วั ด มี บ่ อ น ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้ าข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น 
เคารพบูชาวดัน้ีด้วยเช่ือว่าก าเนิดมาจากพระ
อินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไป
ด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าบ่อน ้ าศักด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี
สามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและ



 

 

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงค์น้ีเองคือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของ
พื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านไดใ้ช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคน
ไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Grand Livio Kuta Hotel 3* หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี 
                    (โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วนัทีส่าม  วหิารทานาลอตต์ • วดัอูลูวาตู • สนามบิน • กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

น าท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต  (Pura Tanah Lot) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียว
ถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ีตั้งอยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะ
ของเกลียวคล่ืน ส่ิงท่ีท าใหว้ดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะ
เห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบท่ีปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของ
ภาพวาดจีน 

  
จากน้ัน เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพ่ือเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu) หน่ึงในวดัที่เก่าแก่ที่สุด

ในบาหลีที่ถูกสร้างข้ึนตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือ
มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 
เมตรเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบ
เลาะหนา้ผาให้ท่านไดช้มความงามของหนา้ผาสูง เห็นคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดั
กบัทอ้งทะเลสีคราม 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  



 

 

เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดังขายของท่ีระลึกแทบทุกอย่างมารวมไวท่ี้น้ี                
ร้าน Krisna ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี        

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

23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

********************************************************************** 
 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลง
ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรือ เกดิเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ
สุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติ
ของอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า
พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว  
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์....บาหล ีเที่ยวครบ บิน SL 3 วนั 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

พกัเดี่ยว 

07 – 09 เม.ย. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

08 – 10 เม.ย. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

15 – 17 เม.ย. 63 25+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,000 

25 – 27 เม.ย. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

27 – 29 เม.ย. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

06 – 08 พ.ค. 63 25+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,000 

09 – 11 พ.ค. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

12 – 14 พ.ค. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

16 – 18 พ.ค. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

20 – 22 พ.ค. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

26 – 28 พ.ค. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

27 – 29 พ.ค. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

02 – 04 ม.ิย. 63 25+1 11,999 11,999 10,999 8,999 3,000 

06 – 08 ม.ิย. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

08 – 10 ม.ิย. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

10 – 12 ม.ิย. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

17 – 19 ม.ิย. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 



 

 

20 – 22 ม.ิย. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

22 – 24 ม.ิย. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

27 – 29 ม.ิย. 63 25+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

 



 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (ช าระภายใน 3 วัน มิฉะน้ันที่น่ังตัด
อตัโนมัติ) 

 ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั (ช่วงเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเน่ือง กรุณาช าระก่อนเดินทาง 
30 วนั) 
(กรณไีม่ช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือภายในวนัทีก่ าหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการยกเลกิโดยอตัโนมัติ และยดึค่ามัด
จ าทนัท ีโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน) 

 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน ในกรณทีีค่่าทวัร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 
 แจ้งยกเลกิ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง  : คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  

 แจ้งยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง : ยดึมัดจ าทั้งหมด และเกบ็ 50% จากราคาทวัร์ทั้งหมด  

 แจ้งยกเลกิ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง  : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
(ในกรณทีีม่ีการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มจ านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าตั๋วทีเ่กดิขึน้ตามจริง) 

กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 
 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทาง 60 วนั ก่อนการเดินทาง : คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 60 วนั  : ยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน 

 ในกรณชี าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็
เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

 
กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิ

ทัวร์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิม่เติมการส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทฯได้ส ารองที่น่ังพร้อมช าระมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามจริงประมาณ 1,000 – 5,000 บาท ขึน้อยู่
กบัสายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

 หากได้ท าการออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ตามจริง และรอ Refund จากสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท า
การออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีส่ามารถน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีส่ายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา และ
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประตูฉุกเฉินประมาณ 20 กิโลกรัม) และจะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้าน
สุขภาพและร่างกาย   

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน า้เงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 



 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



 

 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน 
ทีไ่ม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง 
หาก ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้
ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


