
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • บาหลี • จิมบารัน         (-/-/เยน็) 
10.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7 

Thai lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

12.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258  
**หมายเหตุ : ต้ังแต่ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน ขาไป ดังนี้ 

SL 258 DMK - DPS   13.25 - 18.40 เวลานัดหมายที่สนามบินเวลา 10.30 น.(กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทาํการจอง)** 
 

 

 
18.30 น. ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่
(เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศ
ไทยหน่ึงช่ัวโมง) 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบา
รัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูป
คร่ึงเส้ียวพระจนัทร์ในยามเยน็ ปัจจุบนั 



 

หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยู่
เรียงรายอยูริ่มชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่วา่จะเป็น กุง้ หอย ปู 
ปลา หรือปลาหมึกที่เขา้กนัดีกบักบัน ้ าจ้ิมรสชาติเด็ดและจดัจา้น  

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Livio Kuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหล ี
                   (โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันที่สอง  บารองแดนซ์ • วัดบราตัน • นาข้ันบันได     (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากน้ัน ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ (BARONG DANCE) เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มีทั้งหมด 5 องก ์เป็นการ

แสดงการต่อสูร้ะหวา่งความดีกบัความชัว่ โดยใหบ้ารองสตัวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี 
และใหรั้งคา สตัวป์ระหลาดตวัร้ายในนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก ์
จะเป็นการแสดงที่ดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายที่สีสนัสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการร่ายร า
ที่ทั้งอ่อนหวานและแขง็แรงของนกัแสดงทั้งหมด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET) 

  
จากนั้น เดินทางเยีย่มชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วดัน้ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่่ างจาก

เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี  ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนั 
และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภูเขาไฟ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ที่ถือไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ
ซากีห์ โดยสร้างเพือ่บูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รู
เปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี    จากน้ัน  น าท่านสู่  นาข้าว
ขั้นบันได (RICE TERRACE) เป็นนาขา้วที่สวยที่สุด  และเป็นจุดชม ววิสามารถมองออกไปไดไ้กลถึง
ภูเขาบาตูร์ มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร  ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดที่เรียงกนัเป็นชั้นๆอยา่ง
สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆ ได ้ 



 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหล ี
                    (โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันที่สาม  วัดน้ําพุศักดิ์สิทธ์ิ • คนิตามณี • วัดเบซากีห์ • วัดเลมปูยางค์   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่วัดนํ้าพุศักสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์  คนบาหลีเรียกวา่วดั PuraTirtaEmpul 

ภายในวดัมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผดุพรายน ้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจาก
พระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือวา่บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถ
รักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและเพือ่เป็นสิริมงคลแก่ชีวติและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เอง
คือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายใหท้่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคา
ของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี  



 

 
เที่ยง เดินทางสู่: หมู่บ้านคนิตามณ(ีKINTAMANEE) เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะได ้

รับชมทศันียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur) ที่
หมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศ
ของภูเขาไฟอันสวยงาม 

    
จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกช่ือวา่ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ 

(Mother Temple of Besakih) วดัที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอนัดบั 1  และส าคญัที่สุดของ
บาหลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกัท่องเที่ยวมาเยอืนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันั้นเป็นภูเขา

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/


 

ไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห์ เป็นวดัในศาสนาฮินดูที่
ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล 
ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆ กวา่ 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวดัที่มี
ความส าคญัที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง 

เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) ซ่ึงเป็นวดัที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมี
ความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้น มีววิทิวทศัน์ที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝ่ังตะวนัออกของ
บาหลี แต่ควรระวงัฝงูลิงแม็กแคก็ที่ดุร้ายซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณยอดเขา 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พัก U HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหลี 
                   (โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 
 
 

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/


 

วันที่ส่ี  บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวัน/-)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ใหท้่านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ย

กบัการนัง่ชิงชา้ โดยค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใชเ้วลานัง่
ประมาณ 5 นาที หรือถา้ท่านไม่ตอ้งการนัง่ชิงชา้ บริเวณนั้นมีจุดใหท้่านไดถ่้ายรูปสวยสวยมากมาย  

 

 
 

น าท่านไปยงั วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีช่ือเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนกัท่องเที่ยวถ่ายภาพ
มากที่สุดของเกาะบาหลี วหิารน้ีตั้งอยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ังในเวิง้อ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียว
คล่ืน ส่ิงที่ท  าใหว้ดัแห่งน้ีมีความพเิศษเน่ืองจากเม่ือชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเ ห็นเป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบที่ปกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 

 



 

 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เราพาท่านแวะซ้ือของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดงัขายของที่ระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท้ี่น้ี 
 ร้าน Krisna ที่มีช่ือเสียงของบาหลี        
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 
19.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่  SL 259 

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

สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน ขากลับ ดังนี้  SL 259 DPS - DMK   19.40 – 23.05  
(กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทาํการจอง)** 

 
**********************************************************************  

 



 

หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลง

ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติ
ของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า
พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลกูค้าจ่ายเงนิมดัจาํแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลกูค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว  

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์....บาหล ีเท่ียวครบ ทุกจุดไฮไลท์ บิน SL 4 วนั 

วนัเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

พกัเดีย่ว 

26 – 29 ม.ี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 

28 – 31 พ.ค.63 25 16,900 16,500 15,900 12,900 3,500 

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

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

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

24 – 27 ม.ิ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 อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณทีี่ค่าทัวร์มีราคา ต่ํากว่า 10,000 บาท  
 
 



 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด  

 ยกเลิก น้อยกว่า  45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึด เงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด  ๆ 
ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง   ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ ) กรุณาสอบถา มที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทํา
การออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –  
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 



 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 



 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน 
ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง 
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้อง
ทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพ่ือปร ะโยชน์ของท่านเอง** 


