
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก      กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรียม์หาภารตะ • วดัอลููวาตู • สวนวษิณุ • หาดจมิบารนั  

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

.  น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมือง อาคาร  ขาออก ชนั  เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย ประตู  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดนิทางสู่เกาะบาหลโีดยเทยีวบนิท ีFD396 มีบริการอาหารรอ้นบนเครืองเสริฟพรอ้มนําดืม  ขวด 

 
 
 
 
 
 



 

.  น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ 

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ท ี(เวลาทอ้งถินทบีาหล ีเรว็กว่าประเทศไทยหนึงชวัโมง) 

เดินทางสู ่ ย่านคูตา้จะอยู่ทางฝงัตะวนัตกเยืองไปทางใตข้องเกาะบาหล ีดว้ย

ความทมีทีะเลหาดคูตา้ทสีวยงาม ทนีียงัเพยีบพรอ้มไปดว้ยบาร ์ผบั 

รา้นคา้ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบนิ 

นาํท่านผ่านชม อนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะบาหล ีเป็น

รูปของรถศึกเทยีมมา้ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรียน์นัเป็นสขีาว มหาภา

รตะเป็นเรืองราวความขดัแยง้ของ พีนอ้งสองตระกูล ซึงทงัสอง

ตระกูลต่างก็สบืเชือสายมาจากทา้วภรต จนบานปลายไปสู ่มหาสงครามททีุง่กุรุเกษตร 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลมิรสเมนูอาหารบาหลีทอ้งถนิ 

บ่าย เ ดิ น ท า ง ล ง ไ ปทา ง ใต ้สุ ด ข อ ง เ ก า ะ เ พื อ เ ยี ย ม ช ม :วัด อู ลู ว า ตู

(PuraUluwatu)หนึงในวดัทีเก่าแก่ทีสุดในบาหลทีีถ ูกสร า้งขึนตรง

ส่วยปรายของหนา้ผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือ

มหาสมทุรอินเดยี ห่างจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ตงัอยู่

บนหนา้ผาทีมีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกัประจาํทอ้งทะเลทชีาว

บาหลแีทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้่านไดช้มความงามของหนา้ผาสูง เหน็

คลนืซดัเขา้หาฝงัเป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

นําทา่นชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวฒันธรรมบาหลทีมีรูีปปนัของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) 

อีกหนึงแลนดม์าร์คสาํคญั โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใชเ้ป็น

สถานีทจีดังาน พกัผ่อนสถานทีแห่งนีสรา้งตามความเชือของศาสนา

ฮนิดู ทชีาวบาลกีวา่รอ้ยละ90ใหค้วามนบัถอืมากทสุีดและเป็นศาสนาที

มอีทิธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของชาวบาหล ีสวนนีสรา้งขนึเพอื

อทุศิถวายแด่พระวษิณุหรือทคีนไทยเรียกว่า พระนารายณก์บัครุฑ มี

รูปปนัประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมขีนาดใหญ่

ทสุีดในโลก พระวษิณุมีความสูงถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจาก

ทองแดงกบัทองเหลอืง หนกั4,000 ตนั ส่วนรูปปนัครุฑอยู่ดา้นหลงั

รูปปนัพระวษิณุมคีวามสูง18 ม ส่วนประกอบสุดทา้ยคือรูปปนัแขน

ของพระวษิณุ ขา้งหนึงชู1นิว อกีขา้งชู2นิว ซงึสรา้งเสร็จไปเพยีง30% 

เทา่นนั ซงึจะเหน็ว่าถา้เสร็จสมบูรณจ์ะมขีนาดใหญ่มาก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดทีจบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของ

ชายหาดรูปครงึเสยีวพระจนัทรใ์นยามเย็นปจัจุบนั หาดจมิบารนั ถอืเป็น

หนงึในชายหาดทดีทีสุีดในบาหล ีนอกจากนีบนหาดยงัมรีา้นอาหารซฟูีดส์

ทตีงัอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจํานวนมาก หากคุณอยากลมิลอง



 

อาหารทะเลสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมกึ ทเีขา้กนัดกีบักบันาํจมิรสชาติเดด็ และจดัจา้น  

จากนัน นําท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั Grand LivioKutaHotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

วนัทีสอง หมู่บา้นผลิตผา้บาติก•ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บา้นคินตามณี •บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนัพรอ้มชมวิวภเูขาไฟ 

บาตูร•์ชิมกระแฟขีชะมด•วดัเทมภคัสริิงค•์ ตลาดปราบเซียน• หาดคูตา้ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 เดนิทางสู่หมูบ่า้นผลติผา้บาติก นาํทุกท่านชมการผลติบาติก เป็นสนิคา้ขนึชอืของทบีาหล ี

 ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์ 

เป็นการแสดงระบาํพนืบา้น มทีงัหมด 5 องก ์เป็นการแสดงการต่อสู ้

ระหวา่งความดกีบัความชวั โดยให ้บารอง สตัวใ์นนิยายโบราณ เป็น

ตวัแทนแห่งความดี และให ้รงัคา สตัวป์ระหลาดตวัรา้ยในนิยาย

โบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชวั ตลอดการแสดงทงั 5 องก ์จะเป็น

การแสดงทดูีแลว้เขา้ใจงา่ย ประกอบกบัการแต่งกายทสีีสนัสวยงาม 

ผสมผสานกับลีลาการร่ ายรําทีทงัอ่อนหวานและแข็งแรงของ

นกัแสดงทงัหมด 

เทียง เดินทางสู:่ หมู่บา้นคินตามณี 

เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซงึท่านจะไดร้บัชมทศันียภาพ

ทงีดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(์GunungBatur) และทะเลสาบาตูร ์

(Lake Batur) ทหีมู่บา้นแห่งนีพรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนั

สวยงาม 

จากนนั เยียมชมไร่กาแฟทีมีชือเสียงของบาหลCีoffee Plantation“Luwak Coffee” หรือ “กาแฟขชีะมด” ทเีป็นของดี

มชีอืประจาํเกาะ 

จากนนั เดินทางมาถงึวดันําพุศกัสิทธิ หรือคนไทยเรียกติดปากว่าวดัเทมภคัสิริงค ์

คนบาหลเีรียกว่าวดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมีบ่อนําศกัดิสิทธิ

ซงึผุดพรายนาํขนึมา ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชาวดันีดว้ยเชือวา่กาํเนิด

มาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบนํา เก็บนําไปดืมกิน 



 

เพราะเชือว่าบ่อนาํศกัดิสทิธิแห่งนีสามารถรกัษาโรคต่างๆ ขบัไล่สงิเลวรา้ยและเพอืเป็นสริิมงคลแก่ชีวติและตรง

ทางออกของวดัเทมภคัสิริงค์นีเองคือตลาดปราบเซียน มีรา้นขายของพืนเมืองต่างๆมากมายใหท้่านไดใ้ช ้

ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทมีาทคีนไทยตงัชอืใหก้บัตลาดแห่งนี  

เย็น บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

จากนัน นําท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั Grand LivioKutaHotelหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสามตลาดเมืองอบูุด●วดับราตนั●วดัเม็งว●ีวิหารทานาตล์อต●คูตา้ (เชา้/กลางวนั/เยน็)     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 นาํทุกท่านเทยีวชมตลาดเมืองอูบุดท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศของ

คนพนืเมืองทีนี ไดเ้ห็นวฒันธรรม จะมีขายดอกไม ้ทงัแบบเป็น

กลีบ เป็นดอกสดๆ และแบบจดัใส่กระทงแลว้ แลว้ก็มีรา้นขาย

ผลไม ้ขนม เดนิไปอกีหน่อยจะเป็นโซนขายผกั ของสดต่างๆ 

จากนนั เยียมชม วดัเม็งว ี

หรือ Pura Taman Ayunราชเทวสถานแห่งนี เคยใชใ้นการ

ประกอบพธิีกรรมของกษตัรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีประตูวดัตงัตระหงา่นสูง

ใหญ่บ่งบอกถงึความรุ่งเรืองในอดีตของราชวงศ์นี กําแพงก่อดว้ย

หนิสูงแกะสลกัลวดลายวจิิตรบรรจง ท่านสามารถมองเหน็เมรุ หรือ

เจดียแ์บบบาหล ีทีมหีลายขนาดเพอืบูชาเทพเจา้แต่ละองค์ใชก้าร

เรียงชนัของหลงัคาทแีตกต่างกนัไป วดันีมคูีนํารอบลอ้มตามหลกั

ความเชือวา่ทสีอืถงึแดนสุขาวดแีบบฮนิดู 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนั เยยีมชม วดับราตนั (PuraUlundanuBratan) 

วดันีตงัอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมอืงเดนพาซาร ์  

กิโลเมตร เป็นวดัทีมีชือเสียงมากของเกาะบาหลี ตงัอยู่บริเวณริม

ทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภูเขาไฟซงึเป็น

วดัใหญ่ทถีอืไดว้า่สาํคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห ์โดยสรา้ง

เพอืบูชาเทพเจา้แห่งสายนาํ ตามความเชือแบบฮินดูบาหล ีวดันีอยู่



 

ในธนบตัร ,  รูเปียห ์ของประเทศอนิโดนีเชยี โดยอากาศในบริเวณนีเย็นสบายตลอดทงัปี 

จากนัน นาํท่านไปยงัวิหารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) 

ทมีชีือเสยีงทสุีดและเป็นจุดทมีนีกัท่องเทยีวถ่ายภาพมากทสีุดของ

เกาะบาหล ีวหิารนตีงัอยู่บนผาหนินอกชายฝงัในเวงิอ่าว อนัเกิดจาก

การก ัดเซาะของเกลียวคลืน สิงทีท ําใหว้ดัแห่งนีมีความพิเศษ

เนืองจากเมือชมวิหารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น

เสมอืนภาพของหอคอยสดีาํและไมช่้อใบทปีกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้ก

ถงึความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจนี นอกจากนีท่านยงั 

เย็น บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สู่ทพีกั ยา่นอูบุดEvitel Resort Ubudหรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีส ี คูตา้•ชอ้ปปิงของฝากราคาถกู • กรุงเทพ (เชา้/-/-)     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

เราพาท่านแวะซอืของฝากทรีะลกึราคาถูกทีบริเวณโกดงัขายของที

ระลกึแทบทุกอยา่งมารวมไวท้นีีรา้น Krisnaทมีชีอืเสยีงของบาหล ี

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระหร์ยั 
. น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

เทียวบินที  FD397 
 มีบริการอาหารรอ้นบนเครืองเสริฟพรอ้มนาํดืม  ขวด 

. น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบรกิารและเงอืนไขรายการท่องเทยีว 

วนัเดินทางราคา โปรสุดคุม้ บนิลดัฟ้าเทยีวบาหล ีพกั  ดาว (FD) 4วนั 3 คืน 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

 ต.ค.   ต.ค.  396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

 ต.ค.   ต.ค.  396/397 19,900 19,500 18,500 4,000 

 ต.ค.   ต.ค.  396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

 ต.ค.   ต.ค.  396/397 17,900 17,500 16,900 4,000 

 พ.ย.   พ.ย.  396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

 พ.ย.   พ.ย.  396/397 17,900 17,500 16,900 4,000 

 พ.ย.   พ.ย.  396/397 17,900 17,500 16,900 4,000 

 พ.ย.   พ.ย.  396/397 17,900 17,500 16,900 4,000 

 พ.ย.   ธ.ค.  396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

 ธ.ค.   ธ.ค.  396/397 17,900 17,500 16,900 4,000 

 ธ.ค.   ธ.ค.  396/397 19,900 19,500 18,900 4,000 

 ธ.ค.   ธ.ค.  396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

 ธ.ค.   ธ.ค.  396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

 ธ.ค.   ธ.ค.  396/397 19,900 19,500 18,900 4,000 

 ธ.ค.   ธ.ค.  396/397 18,900 18,500 17,900 4,000 

 ธ.ค.   ธ.ค.  396/397 21,900 21,500 20,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิมเงนิพกัหอ้งเดียว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 



 

 ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทียวตามรายการ 

 ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน , ,  บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนกักระเป๋าไม่เกนิ  กก.ต่อ  ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ทีจา่ย %และภาษีมูลค่าเพิม % 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสงัเพิมพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร ,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ ,  /ทริป/ลูกทวัร ์  ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 

 

เงอืนไขการสาํรองทีนงัและการยกเลกิทวัร ์

.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 2,  บาทส่วนทเีหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั 

มิฉะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วนั) 

.กรณียกเลกิ 

.  ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง  วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมดัจําโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
.  ยกเลิกการเดินทาง -  วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์ %และริบเงินมดัจาํทงัหมด 

.  ยกเลิกภายใน  วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 

. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลือนการเดินทางของท่าน

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั

กอ่นลว่งหนา้เพียง  วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 
.บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีบริษัทฯ

กาํหนดไว(้  ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 
.คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน  ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง  ท่านขอสงวนสทิธิเลอืนวนัเดินทางหรือยกเลกิการ

เดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  วนักอ่นการเดินทาง 



 

.กรณีทีท่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจา้หนา้ทีทุกครงักอ่นทาํการออกตวั 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บิน หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆใน

กรณีถา้ท่านออกตวัภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลียนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว 
.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เลม่นําเงนิ)เดินทางเพอืการท่องเทียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทงัสิน 
รายละเอยีดเพิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่  เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได ้) 
 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนดัหยุด

งาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงั

จากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เงอืนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุใน

รายการท่องเทียว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั

ทวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้

เป็นการชําระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุตัิเหตุทีเกิดจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีทีการตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบไุวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธิทีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลียน

ชือได ้
 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
 กรุป๊ทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึ

เทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 
 


