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วันแรก กรุงเทพฯ • บาหล ี• จิมบารัน         (-/-/เย็น) 
10.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7 

Thai lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

12.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี SL 258  
**หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 สายการบินมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน ขาไป ดังนี้ 

SL 258 DMK - DPS   13.25 - 18.40 เวลานัดหมายท่ีสนามบินเวลา 10.30 น.(กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง)** 
 

 

 
18.30 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี(เวลาท้องถิ่นท่ีบาหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง) 
เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
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พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูป
คร่ึงเส้ียวพระจนัทร์ในยามเยน็ปัจจุบนั 
หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ี
ดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมี
ร้านอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริม
ชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยาก
ลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ไม่ว่าจะเป็น
กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกท่ีเขา้กนัดี
กบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเด็ดและจดัจา้น  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Grand Livio Kuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี 
                   (โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันท่ีสอง  บารองแดนซ์ • วัดบราตัน • นาขั้นบันได     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ (BARONG DANCE) เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มีทั้งหมด 5 องก ์เป็นการ

แสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกบัความชัว่ โดยให้บารองสัตวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี 
และใหรั้งคา สัตวป์ระหลาดตวัร้ายในนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ 
จะเป็นการแสดงท่ีดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการร่ายร า
ท่ีทั้งอ่อนหวานและแขง็แรงของนกัแสดงทั้งหมด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET) 

  
จากนั้น เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วดัน้ีตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่างจาก

เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนั 
และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้่าส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ



 
BT-BAL01_SL_FEB-JUN_2020 

ซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50,000 รู
เปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี   จากนั้น น าท่านสู่  นาข้าว
ขั้นบันได(RICE TERRACE) เป็นนาขา้วท่ีสวยท่ีสุด และเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้ไกลถึง
ภูเขาบาตูร์ มีพื้นท่ี 6 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดท่ีเรียงกันเป็นชั้นๆอย่าง
สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้ 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี 
                    (โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันท่ีสาม  วัดน ้าพุศักด์ิสิทธ์ิ • คินตามณ ี• วัดเบซากห์ี • วัดเลมปูยางค์   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่วัดน ้าพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpul 

ภายในวดัมีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจาก
พระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถ
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รักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เอง
คือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายใหท้่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคา
ของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี  

 
เท่ียง เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี(KINTAMANEE) เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะได ้

รับชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ท่ี
หมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศ
ของภูเขาไฟอนัสวยงาม 
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จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกช่ือวา่ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากห์ิ 
(Mother Temple of Besakih) วดัท่ีใหญ่ท่ีสุด มีความสวยงามท่ีสุดอนัดบั 1  และส าคญัท่ีสุดของ
บาหลี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันั้นเป็นภูเขา
ไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากห์ิ เป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล 
ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆ กวา่ 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวดัท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง 

เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมี
ความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้น มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของพื้นท่ีริมเกาะทางฝ่ังตะวนัออกของ
บาหลี แต่ควรระวงัฝงูลิงแมก็แคก็ท่ีดุร้ายซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณยอดเขา 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั U HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหล ี
                   (โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
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วันท่ีส่ี  บาหล ีสวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวัน/-)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลสีวิงค์ Bali Swing ใหท้่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ย

กบัการนั่งชิงช้า โดยค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้าท่ีต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใช้เวลานัง่
ประมาณ 5 นาที หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้ บริเวณนั้นมีจุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย  

 

 
 

น าท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวถ่ายภาพ
มากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ีตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียว
คล่ืน ส่ิงท่ีท าให้วดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบท่ีปกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 
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เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ี 
 ร้าน Krisna ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี        
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
19.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี  SL 259 

23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
** หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563  

สายการบินมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน ขากลบั ดังนี ้ SL 259 DPS - DMK   19.40 – 23.05  
(กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง)** 

 
********************************************************************** 
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หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลง

ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรือ เกดิเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุ
สุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติ
ของอาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า
พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจาก

ความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา มหัศจรรย์....บาหล ีเที่ยวครบ ทุกจุดไฮไลท์ บิน SL 4 วนั 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตั๋ว) 

พกัเดี่ยว 

06 – 09 ก.พ.63 25 14,900 14,500 13,900 10,900 3,500 

07 – 10 ก.พ.63 30 16,900 16,500 15,900 12,900 3,500 

13 – 16 ก.พ.63 25 14,900 14,500 13,900 10,900 3,500 

20 – 23 ก.พ.63 25 14,900 14,500 13,900 10,900 3,500 
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27 ก.พ. – 01 มี.ค.63 25 13,900 13,500 12,900 9,900 3,500 

05 – 08 มี.ค.63 25 13,900 13,500 12,900 9,900 3,500 

12 – 15 มี.ค.63 25 14,900 14,500 13,900 10,900 3,500 

19 – 22 มี.ค.63 25 12,900 12,900 12,900 10,900 3,500 

26 – 29 มี.ค.63 25 12,900 12,900 12,900 10,900 3,500 

02 – 05 เม.ย.63 25 12,900 12,900 12,900 10,900 3,500 

03 – 06 เม.ย.63 30 14,900 14,500 13,900 11,900 3,500 

09 – 12 เม.ย.63 25 13,900 13,500 12,900 10,900 3,500 

10 – 13 เม.ย.63 30 16,900 16,500 15,900 13,900 3,500 

11 – 14 เม.ย.63 30 17,900 17,500 16,900 13,900 3,500 

12 – 15 เม.ย.63 30 17,900 17,500 16,900 13,900 3,500 

13 – 16 เม.ย.63 30 17,900 17,500 16,900 13,900 3,500 

16 – 19 เม.ย.63 25 15,900 15,500 14,900 11,900 3,500 

23 – 26 เม.ย.63 25 15,900 15,500 14,900 11,900 3,500 

30 เม.ย. – 03 พ.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 11,900 3,500 

01 – 04 พ.ค.63 30 17,900 17,500 16,900 13,900 3,500 

03 – 06 พ.ค.63 25 17,900 17,500 16,900 13,900 3,500 

07 – 10 พ.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 11,900 3,500 

10 – 13 พ.ค.63 30 16,900 16,500 15,900 12,900 3,500 

14 – 17 พ.ค.63 25 16,900 16,500 15,900 12,900 3,500 

17 – 20 พ.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 11,900 3,500 

21 – 24 พ.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 11,900 3,500 
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28 – 31 พ.ค.63 25 16,900 16,500 15,900 12,900 3,500 

04 – 07 มิ.ย.63 25 16,900 16,500 15,900 12,900 3,500 

11 – 14 มิ.ย.63 25 15,900 15,500 14,900 11,900 3,500 

18 – 21 มิ.ย.63 25 15,900 15,500 14,900 11,900 3,500 

24 – 27 มิ.ย.63 25 17,900 17,500 16,900 13,900 3,500 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
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 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีท่ีค่าทัวร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  
กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ท้ังส้ิน 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
กรณียกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
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• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท า
การออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 
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➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน 
ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง 
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


