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วันแรก
03.00 น.
06.00 น.

11.15 น.

กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน  (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย ประตู 1
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD 396 มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่ องเสริฟพร้ อมนา้ ดื่ม 1 ขวด

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น งู ร ะห์ รั ย เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว พบการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากเจ้า หน้ า ที่ (เวลาท้ อ งถิ่ น ที่ บ าหลี เร็ ว กว่ า
ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง) จากนั้น เดินทางสู่ ย่ าน
คูต้าจะอยูท่ างฝั่งตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะ
บาหลี ด้วยความที่มีทะเลหาดคูตา้ ที่สวยงาม ที่นี่
ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร
ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน นาท่านแวะถ่ ายรู ป อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะ
บาหลี เป็ นรู ปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรี ยน์ ้ นั เป็ นสี ขาว มหาภารตะเป็ นเรื่ องราวความขัดแย้ง
ของ พี่นอ้ งสองตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่ง
กุรุเกษตร
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จากนั้น

เดินทางลงไปทางใต้ สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu) หนึ่ งในวัด ที่ เ ก่ า แก่ ที่สุ ด ในบาหลี
ที่ ถูกสร้ างขึ้นตรงส่ วยปรายของหน้าผาขรุ ขระบริ เวณหาดอูลูวาตู สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่ าง
จากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิ โลเมตร ตั้งอยู่บ นหน้าผาที่ มีค วามสู งถึ ง 76 เมตรเป็ นวัดหลักประจาท้อง
ทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของ
หน้าผาสู ง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็ นประกายฟองสี ขาวนวลตัดกับท้องทะเลสี คราม

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้ นของพระวิษณุ
และนก Garuda (ครุ ฑ) อีกหนึ่ งแลนด์มาร์ คสาคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนี เซี ย ใช้เป็ นสถานี ที่จดั งาน
พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและ
เป็ นศาสนาที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ
หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า พระนารายณ์กบั ครุ ฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุ ฑอันงดงามและมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุ มีความสู งถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน
ส่ วนรู ปปั้ นครุ ฑอยูด่ า้ นหลังรู ปปั้ นพระวิษณุมีความสู ง18 ม ส่ วนประกอบสุ ดท้ายคือรู ปปั้ นแขนของพระวิษณุ
ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็ จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็ จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก
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เย็น

จากนั้น
วันที่สอง
เช้ า
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
ของสดสดที่จบั จากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อม
ชมความงดงามของชายหาดรู ปครึ่ งเสี้ ยวพระจันทร์
ในยามเย็น ปั จจุ บนั หาดจิ มบารั น ถื อเป็ นหนึ่ งใน
ชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้ บนหาดยังมี
ร้านอาหารซีฟูดส์ที่ต้ งั อยูเ่ รี ยงรายอยูร่ ิ มชายหาดเป็ น
จานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสด
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น กุง้ หอย ปู ปลา หรื อปลาหมึก ที่
เข้ากันดีกบั กับน้ าจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ย่ านคูต้า KUTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว มาตรฐานของบาหลี
วัดเทมภัคสิ ริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • เบซากีห์ • ตีร์ตากังกา
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดน้าพุศักสิ ทธิ์ หรื อคนไทยเรี ยกว่ า
วั ด เ ท ม ภั ค สิ ริ ง ค์ ค น บ า ห ลี เ รี ย ก ว่ า วั ด
PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อน้ าศักดิ์ สิทธิ์
ซึ่งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพบูชา
วัดนี้ ด้วยเชื่ อว่ากาเนิ ดมาจากพระอิ นทร์ จึ งมี
ชาวบ้านนิยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่มกิน เพราะ

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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เทีย่ ง

จากนั้น

เชื่ อว่าบ่อน้ าศักดิ์สิ ทธิ์ แห่ งนี้ สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิตและตรง
ทางออกของวัดเทมภัคสิ ริงค์น้ ี เองคือตลาดปราบเซี ยน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุ ดๆ จึงเป็ นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้
เดินทางสู่ : หมู่บ้านคินตามณี เป็ นหมู่บา้ น ณ ความสู ง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ
ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur) ที่หมู่บา้ นแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

นาท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิ ยมเรี ยกกันอีกชื่อว่า วัดแม่ หรื อวัดหลวงแห่ งเบซากิห์ (Mother
Temple of Besakih) วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 และสาคัญที่สุดของบาหลี เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็ นจานวนมาก โดยด้านหลังของวัดนั้นเป็ นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount
Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์ เป็ นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็ น
วัดศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดเหนื อวัดทั้งปวง มีบริ เวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ ง ตั้งเรี ยง
รายอยู่เ ป็ นขั้น ๆ กว่า 7 ขั้น ไปตามไหล่ เ ขา โดยวัด ที่ มี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด คื อ ปุ ร าเปนาทารั น อากุง (Pura
่ รงกลาง
PenataraaAguan) ซึ่ งตั้งอยูต
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เดินทางสู่

สวนนา้ ตีร์ตากังกา Taman Tirta Gangga ( Water Place) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1948 ที่นี่เป็ นเพียงแค่สวน
เนื่องจากในปี ค.ศ. 1963 ภูเขาไฟอากุงได้ระเบิด ทาให้วดั แห่งนี้ได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก เหลือเพียง
สวนและสระน้ าเท่านั้น มีทางเดินกลางน้ าที่สวยมากเลยทีเดียว

เย็น
จากนั้น

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ย่ านอูบูด UBUD HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว มาตรฐานของบาหลี
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วันทีส่ าม
เช้ า
จากนั้น

บาหลี สวิงค์ • นาขั้นบันได • วิหารทานาต์ ลอต • ร้ านกฤษณา • สนามบิน (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการ
นัง่ ชิงช้า โดยค่ าใช้ จ่ายสาหรับลูกค้ าที่ต้องการเล่ นชิงช้ าเพิม่ เติมประมาณ 300 บาท ใช้เวลานัง่ ประมาณ 5 นาที
หรื อถ้าท่านไม่ตอ้ งการนัง่ ชิงช้า บริ เวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรู ปสวยสวยมากมาย เช่นรังนก ระหว่างนั้นท่านก็
จะได้ชมกาแฟที่มีชื่อเสี ยงของบาหลี Coffee Plantation ที่น้ ี ท่านจะได้ชมการทากาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิม
โดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากขีช้ ะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นกาแฟที่หอมที่สุด

นาท่านชม นาข้ าวขั้นบันได (RICE TERRACE) เป็ นนาข้าวที่สวยที่สุด และเป็ นจุดชมวิวสามารถมองออกไป
ได้ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพ้นื ที่ 6 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเด่นคือเป็ นนาข้าวขั้นบันไดที่เรี ยงกันเป็ นชั้นๆอย่าง
สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรู ปใกล้ๆได้
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เทีย่ ง
จากนั้น

เย็น

วันทีส่ ี่
01.35 น.
04.50 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปยังวิหารทานาต์ ลอต (pura tanah lot) ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดและเป็ นจุดที่มีนกั ท่องเที่ยวถ่ายภาพมาก
ที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ ต้ งั อยูบ่ นผาหิ นนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่ งที่
ทาให้วดั แห่ งนี้ มีความพิเศษเนื่ องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็ นเสมือนภาพของ
หอคอยสี ดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน จากนั้น เราพาท่าน
แวะซื้ อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริ เวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่น้ ี ร้ าน Krisna ที่มี
ชื่อเสี ยงของบาหลี
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ รัย
สนามบิน • กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย Thai Air Asia (FD) เทีย่ วบินที่ FD399
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*************************************************************

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ ...บาหลี 4 วัน 2 คืน (FD)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

03 เม.ย.63

06 เม.ย.63

24+1

19,900

19,900

18,900

4,000

-

-

อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
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อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ 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 น้อยกว่ า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 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 ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนทีบ่ ริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
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 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น



















รายละเอียดเพิม่ เติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่ องเที่ยว ,สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า เดือน และบริษัทฯรั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว 6
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนบริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,การประท้ วงการนัดหยุด,
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปมิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองหรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติองซึ่งลูกค้ าจะต้ )
(ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่ องเที่ยวซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่ อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของ)
(บริษัททัวร์
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ ไม่ ทานอาหาร,
ด้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตั วแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่า ยทุกอย่ า งทางบริ ษัทฯไ
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปมิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปมิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปมิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
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 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

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

