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รหัสทัวร์ : THB11-SL-ID-30JAN-25JUN20

วันแรก

กรุงเทพฯ • บาหลี • จิมบารัน

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7
Thai lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
12.55 น.
ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258
**หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน ขาไป ดังนี้
SL 258 DMK - DPS 13.25 - 18.40 เวลานัดหมายที่สนามบินเวลา 10.30 น.**
10.00 น.

18.30 น.
เย็น

ถึง สนามบินงูระห์ รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(เวลาท้ องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่ าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
พร้ อ มชมความงดงามของชายหาดรู ป ครึ่ ง
เสี้ ยวพระจันทร์ ในยามเย็นปั จจุบนั หาดจิ ม
บารั น ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในชายหาดที่ ดี ที่ สุด ใน
บาหลี นอกจากนี้ บนหาดยังมีร้านอาหารซี
ฟู ด ส์ ที่ ต้ ัง อยู่ เ รี ยงรายอยู่ ริ มชายหาดเป็ น
จ านวนมาก หากคุ ณ อยากลิ้ ม ลองอาหาร
ทะเลสดใหม่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นกุ้ง หอย ปู ปลา
หรื อปลาหมึกที่เข้ากันดีกบั กับน้ าจิ้มรสชาติ
เด็ดและจัดจ้าน
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จากนั้น

วันที่สอง
เช้ า
จากนั้น

เทีย่ ง

จากนั้น

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Grand Livio Kuta Hotel หรื อเทียบเท่ าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี

บารองแดนซ์ • วัดบราตัน • นาขั้นบันได

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
ชมการแสดง:บาร๊ องแดนซ์ (BARONG DANCE) เป็ นการแสดงระบาพื้นบ้าน มีท้ งั หมด 5 องก์ เป็ น
การแสดงการต่อสู ้ระหว่างความดี กบั ความชัว่ โดยให้บารองสัตว์ในนิ ยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่ ง
ความดี และให้รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายในนิยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่ งความชัว่ ตลอดการแสดง
ทั้ง 5 องก์ จะเป็ นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่สีสันสวยงาม ผสมผสานกับ
ลีลาการร่ ายราที่ท้ งั อ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET)

เดินทางเยีย่ มชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วัดนี้ต้ งั อยูต่ รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่ ่ างจาก
เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มทะเลสาบบราตัน
และด้านหลังของวัดจะเป็ นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็ นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบ
ซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยูใ่ นธนบัตร 50,000 รู
เปี ยห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริ เวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้น นาท่านสู่ นาข้ าว
ขั้นบันได(RICE TERRACE) เป็ นนาข้าวที่สวยที่สุด และเป็ นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้ไกลถึง
ภูเขาบาตูร์ มีพ้ืนที่ 6 ตารางกิ โลเมตร ลักษณะเด่ นคือเป็ นนาข้าวขั้นบันไดที่เรี ยงกันเป็ นชั้นๆอย่าง
สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรู ปใกล้ๆได้
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เย็น
จากนั้น

วันที่สาม
เช้ า
จากนั้น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั GRAND LIVIO HOTEL 3* หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี

วัดนา้ พุศักดิ์สิทธิ์ • คินตามณี • วัดเบซากีห์ • วัดเลมปูยางค์

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
เดินทางสู่ วัดน้าพุศักสิ ทธิ์ หรื อคนไทยเรียกว่ าวัดเทมภัคสิ ริงค์ คนบาหลีเรี ยกว่าวัด PuraTirtaEmpul
ภายในวัดมีบ่อน้ าศักดิ์สิ ทธิ์ ซึ่ งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพบูชาวัดนี้ ดว้ ยเชื่อว่ากาเนิ ดมา
จากพระอิ น ทร์ จึ งมี ชาวบ้านนิ ย มมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่ มกิ น เพราะเชื่ อว่าบ่ อน้ าศัก ดิ์ สิ ทธิ์ แห่ งนี้
สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัค
สิ ริงค์น้ ีเองคือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการ
ต่อรองราคาของแบบสุ ดๆ จึงเป็ นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้
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เทีย่ ง

เดินทางสู่ : หมู่บ้านคินตามณี(KINTAMANEE) เป็ นหมู่บา้ น ณ ความสู ง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้
รับชมทัศนี ยภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที่
หมู่ บ ้า นแห่ ง นี้ พร้ อมรั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคารแบบบุ ฟ เฟ่ ต์ ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

จากนั้น

นาท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรี ยกกันอีกชื่อว่า วัดแม่ หรื อวัดหลวงแห่ งเบซากิห์
(Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 และสาคัญที่สุดของ
บาหลี เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนเป็ นจานวนมาก โดยด้านหลังของวัดนั้นเป็ นภูเขา
ไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์ เป็ นวัดในศาสนาฮินดูที่
ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริ เวณกว้างใหญ่ไพศาล
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เดินทางสู่

ประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรี ยงรายอยูเ่ ป็ นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวัดที่มี
ความสาคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยูต่ รงกลาง
วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาะบาหลีและมี
ความสาคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีน้ นั มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝั่งตะวันออกของ
บาหลี แต่ควรระวังฝูงลิงแม็กแค็กที่ดุร้ายซึ่งอาศัยอยูบ่ ริ เวณยอดเขา

เย็น
จากนั้น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั U HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหลี
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วันที่สี่
เช้ า

บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ ลอต • ร้ านกฤษณา • กรุ งเทพฯ

 (เช้ า/กลางวัน/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
เดินทางสู่ จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนาน
คล้ายกับการนัง่ ชิงช้า โดยค่ าใช้ จ่ายสาหรับลูกค้ าทีต่ ้ องการเล่นชิงช้ าเพิม่ เติมประมาณ 300 บาท ใช้เวลา
นัง่ ประมาณ 5 นาที หรื อถ้าท่านไม่ตอ้ งการนัง่ ชิงช้า บริ เวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรู ปสวยสวยมากมาย

นาท่านไปยัง วิหารทานาต์ ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดและเป็ นจุดที่มีนกั ท่องเที่ยว
ถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ ต้ งั อยูบ่ นผาหิ นนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะ
ของเกลียวคลื่น สิ่ งที่ทาให้วดั แห่ งนี้ มีความพิเศษเนื่ องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตก
จะเห็นเป็ นเสมือนภาพของหอคอยสี ดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของ
ภาพวาดจีน

รหัสทัวร์ : THB11-SL-ID-30JAN-25JUN20

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริ เวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่น้ ี
ร้ าน Krisna ที่มีชื่อเสี ยงของบาหลี
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ รัย
19.30 น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เทีย่ วบินที่ SL 259
23.10 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
** หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563
สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน ขากลับ ดังนี้ SL 259 DPS - DMK 19.40 – 23.05 **
**********************************************************************
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ ....บาหลี เทีย่ วครบ ทุกจุดไฮไลท์ บิน SL 4 วัน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย่ ว

30 ม.ค.63

02 ก.พ.63

25

14,900

14,500

13,900

3,500

06 ก.พ.63

09 ก.พ.63

25

14,900

14,500

13,900

3,500

07 ก.พ.63

10 ก.พ.63

30

16,900

16,500

15,900

3,500

13 ก.พ.63

16 ก.พ.63

25

14,900

14,500

13,900

3,500

20 ก.พ.63

23 ก.พ.63

25

14,900

14,500

13,900

3,500

27 ก.พ.63

01 มี.ค.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

05 มี.ค.63

08 มี.ค.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

12 มี.ค.63

15 มี.ค.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

19 มี.ค.63

22 มี.ค.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

26 มี.ค.63

29 มี.ค.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

02 เม.ย.63

05 เม.ย.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

03 เม.ย.63

06 เม.ย.63

30

16,900

16,500

15,900

3,500

09 เม.ย.63

12 เม.ย.63

25

16,900

16,500

15,900

3,500

10 เม.ย.63

13 เม.ย.63

30

17,900

17,500

16,900

3,500

11 เม.ย.63

14 เม.ย.63

30

17,900

17,500

16,900

3,500

12 เม.ย.63

15 เม.ย.63

30

17,900

17,500

16,900

3,500

13 เม.ย.63

16 เม.ย.63

30

17,900

17,500

16,900

3,500

16 เม.ย.63

19 เม.ย.63

25

16,900

16,500

15,900

3,500

23 เม.ย.63

26 เม.ย.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

30 เม.ย.63

03 พ.ค.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

01 พ.ค.63

04 พ.ค.63

30

17,900

17,500

16,900

3,500

03 พ.ค.63

06 พ.ค.63

25

17,900

17,500

16,900

3,500
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07 พ.ค.63

10 พ.ค.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

14 พ.ค.63

17 พ.ค.63

25

16,900

16,500

15,900

3,500

21 พ.ค.63

24 พ.ค.63

25

16,900

16,500

15,900

3,500

28 พ.ค.63

31 พ.ค.63

25

16,900

16,500

15,900

3,500

04 มิ.ย.63

07 มิ.ย.63

25

16,900

16,500

15,900

3,500

11 มิ.ย.63

14 มิ.ย.63

25

16,900

16,500

15,900

3,500

18 มิ.ย.63

21 มิ.ย.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

24 มิ.ย.63

27 มิ.ย.63

25

17,900

17,500

16,900

3,500

25 มิ.ย.63

28 มิ.ย.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

อัตราค่ าบริการรวม










ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุ และค่ ารั กษาพยาบาล คุ้ มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุ
ระหว่ างการเดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
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ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)

 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้ อยกว่ า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการ
เดินทางได้ ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวัน
เดินทาง หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทา
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทาง
บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ า ท่ า นออกตั๋ ว ภายในโดยไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบและหากไฟล์ ท บิ น มี ก าร
ปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า
– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อ
ท่ องเทีย่ วเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ
เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจาก
ความประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่ างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มกี ารชารุด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรูปต่ างๆหรื อแม้ กระทัง่ ตราปั๊มลายการ์ ตูน
ทีไ่ ม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทา
ให้ ท่านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่าน
ต้ องทาพาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
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 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

