
 

HIGHLIGHT BALI 4D 3N 
โดยสายการบนิ Thai lion Air (SL) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – มถินุายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัมนตเ์สนห่ ์เกาะบาหล ีชมวหิารทานาหล์อต 

บอ่น า้พุศกัดิส์ทิธิ ์Pura Tirta Empul ประตูสวรรคเ์ลมปูยางค ์

วดับราตนั วดัเบซากหี ์ปุราเบซากหิ ์(Pura Besakih) 

ชมโชวพ์ืน้เมอืง บารองแดนซ ์

พเิศษ !! อิม่อรอ่ยกบั Seafood รมิหาดจมิบารนั + สนุกกบั Bali Swing 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ - บาหล ี- จมิบารนั 

10.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไล

ออ้นแอร ์ประตู 7 Thai lion Air (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

12.55 น. ออกเดนิทางสู ่เกาะบาหล ีโดยเทีย่วบนิที ่SL 258 

**หมายเหตุ : ต ัง้แต ่เดอืนเมษายน – เดอืนมถิุนายน 2563 สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ 

ขาไป ดงันี ้ SL 258 DMK - DPS   13.25 - 18.40 เวลานดัหมายทีส่นามบนิเวลา 10.30 น.** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. ถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล  ีประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรียบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที(่เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ีเร็วกว่าประเทศ

ไทยหนึง่ชัว่โมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจมิบารนั (Jimbaran) พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

พรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปครึง่เสีย้วพระจันทรใ์นยามเย็นปัจจุบัน หาดจมิบารนั ถอื

เป็นหนึง่ในชายหาดทีด่ทีีส่ดุในบาหล ีนอกจากนี้บนหาดยังมรีา้นอาหารซฟีดูสท์ีต่ัง้อยู่เรยีงราย

อยู่รมิชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคณุอยากลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม่ไม่วา่จะเป็นกุง้ หอย ป ู

ปลา หรอืปลาหมกึทีเ่ขา้กันดกีับกับน ้าจิม้รสชาตเิด็ดและจัดจา้น  

จากนัน้ น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั Grand Livio Kuta Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3* ดาวมาตรฐานบาหล ี

 

วนัทีส่อง บารองแดนซ ์- วดับราตนั - นาข ัน้บนัได  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนัน้ ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ (BARONG DANCE) เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มี

ทัง้หมด 5 องก ์เป็นการแสดงการต่อสูร้ะหว่างความดกีับความชั่ว โดยใหบ้ารองสัตวใ์นนยิาย



 

โบราณ เป็นตัวแทนแหง่ความด ีและใหร้ังคา สัตวป์ระหลาดตัวรา้ยในนยิายโบราณ เป็นตัวแทน

แห่งความชั่ว ตลอดการแสดงทัง้ 5 องก ์จะเป็นการแสดงทีดู่แลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกับการ

แตง่กายทีส่สัีนสวยงาม ผสมผสานกับลลีาการร่ายร าทีท่ัง้อ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดง

ทัง้หมด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (BUFFET) 

จากนัน้ เดนิทางเยีย่มชม วดับราตนั (Pura UlundanuBratan) วัดนี้ตัง้อยู่ตรงกลางของ

เกาะบาหล ีอยู่ห่างจากเมอืงเดนพาซาร์ 50 กโิลเมตร เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาะบาหล ี

ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตัน และดา้นหลังของวัดจะเป็นววิของภูเขาไฟซึง่เป็นวัดใหญ่ที่

ถอืไดว้่าส าคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากหี ์โดยสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้า ตาม

ความเชือ่แบบฮนิดูบาหลี วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอนิโดนีเชยี โดย

อากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทั ้งปี   จากนั้น น าท่านสู่  นาข้าวข ัน้บนัได(RICE 

TERRACE) เป็นนาขา้วทีส่วยทีส่ดุ และเป็นจุดชมววิสามารถมองออกไปไดไ้กลถงึภเูขาบาตูร ์

มพีืน้ที ่6 ตารางกโิลเมตร ลักษณะเดน่คอืเป็นนาขา้วขัน้บันไดทีเ่รยีงกันเป็นชัน้ๆอย่างสวยงาม 

และท่านสามารถเดนิลงไปถ่ายรูปใกล ้ๆ ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั GRAND LIVIO HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานบาหล ี

 

วนัทีส่าม วดัน า้พุศกัดิส์ทิธิ ์- คนิตามณี - วดัเบซากหี ์- วดัเลมปูยางค ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสู่ วดัน า้พุศกัสทิธิ ์หรือคนไทยเรยีกว่าวดัเทมภคัสริงิค ์คนบาหลเีรยีกวา่วัด 

PuraTirtaEmpul ภายในวัดมบี่อน ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ผุดพรายน ้าขึน้มา ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชา

วัดนี้ดว้ยเชือ่วา่ก าเนดิมาจากพระอนิทร ์จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปดืม่กนิ เพราะเชือ่

ว่าบ่อน ้าศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้สามารถรักษาโรคตา่งๆ ขับไล่สิง่เลวรา้ยและเพื่อเป็นสริมิงคลแกช่วีติ

และตรงทางออกของวัดเทมภัคสริิงคน์ี้เองคือตลาดปราบเซียนมีรา้นขายของพื้นเมอืงต่างๆ

มากมายใหท้่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้

ชือ่ใหก้ับตลาดแหง่นี้  



 

เทีย่ง เดนิทางสู่: หมู่บา้นคนิตามณี(KINTAMANEE) เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึง่

ท่านจะไดร้ับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์

(Lake Batur) ที่หมู่บา้นแห่งนี้ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบุฟ

เฟ่ต ์ชมความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอันสวยงาม 

จากนัน้ น าท่านชม ปุราเบซากหิ ์(Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชือ่ว่า วดัแม่หรอืวดั

หลวงแห่งเบซากหิ ์(Mother Temple of Besakih) วัดทีใ่หญ่ทีสุ่ด มคีวามสวยงามทีส่ดุ

อันดับ 1  และส าคัญทีส่ดุของบาหล ีเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนเป็นจ านวน

มาก โดยดา้นหลังของวัดนัน้เป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดของ

เกาะบาหล ี วัดเบซากหิ ์เป็นวัดในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดิส์ทิธิ์

ทีสุ่ดเหนือวัดทัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตัง้

เรยีงรายอยู่เป็นขัน้ๆ กวา่ 7 ขัน้ไปตามไหลเ่ขา โดยวัดที่มคีวามส าคัญทีส่ดุ คอื ปรุาเปนาทารัน 

อากงุ (Pura PenataraaAguan) ซึง่ตัง้อยู่ตรงกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ วดัเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) ซึง่เป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ

เกาะบาหลีและมีความส าคัญมากในวัฒนธรรมบาหลนัี้น มีววิทวิทัศน์ที่สวยงามของพื้นทีร่มิ

เกาะทางฝ่ังตะวันออกของบาหล ีแตค่วรระวังฝูงลงิแม็กแค็กทีด่รุา้ยซึง่อาศัยอยู่บรเิวณยอดเขา 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั U HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3* ดาว ของมาตรฐานบาหล ี

 



 

วนัทีส่ ี ่  บาหล ีสวงิค ์- วหิารทานาตล์อต - รา้นกฤษณา - กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลสีวงิค ์Bali Swing ใหท้่านไดเ้ล่นกิจกรรมอัน

สนุกสนานคลา้ยกับการน่ังชงิชา้ โดยคา่ใชจ้า่ยส าหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการเลน่ชงิชา้เพิม่เตมิ

ประมาณ 300 บาท ใชเ้วลาน ัง่ประมาณ 5 นาท ีหรอืถา้ท่านไม่ตอ้งการน่ังชงิชา้ บรเิวณนัน้

มจุีดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านไปยัง วิหารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มี

นักท่องเทีย่วถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหล ีวหิารนี้ตัง้อยู่บนผาหนินอกชายฝ่ังในเวิง้อ่าว 

อันเกดิจากการกัดเซาะของเกลยีวคลืน่ สิง่ทีท่ าใหวั้ดแหง่นี้มคีวามพเิศษเนื่องจากเมือ่ชมวหิาร

ทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช้อ่ใบทีป่กคลมุ

หนา้ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ยของภาพวาดจนี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เราพาท่านแวะซือ้ของฝากทีร่ะลกึราคาถูกทีบ่รเิวณโกดังขายของทีร่ะลกึแทบทุกอย่างมารวม

ไวท้ีน่ี้ รา้น Krisna ทีม่ชี ือ่เสยีงของบาหล ี        

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิงูระหร์ัย 

19.30 น. เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิ

ที ่ SL 259 

23.10 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

หมายเหตุ : ต ัง้แต ่เดอืนเมษายน – เดอืนมถิุนายน 2563  

สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ ขากลบั ดงันี ้  

SL 259 DPS - DMK  19.40 – 23.05  

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 – 3 ทา่น 
เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

09 - 12 มกราคม 63 14,900 14,500 13,900 3,500 

16 - 19 มกราคม 63 14,900 14,500 13,900 3,500 

23 - 26 มกราคม 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

30 ม.ค. - 02 ก.พ.63 14,900 14,500 13,900 3,500 

06 - 09 กุมภาพนัธ ์63 14,900 14,500 13,900 3,500 

07 - 10 กุมภาพนัธ ์63 16,900 16,500 15,900 3,500 

13 - 16 กุมภาพนัธ ์63 14,900 14,500 13,900 3,500 

20 - 23 กุมภาพนัธ ์63 14,900 14,500 13,900 3,500 

27 ก.พ. - 01 ม.ีค.63 15,900 15,500 14,900 3,500 

05 - 08 มนีาคม 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

12 - 15 มนีาคม 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

19 - 22 มนีาคม 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

26 - 29 มนีาคม 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

02 - 05 เมษายน 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

03 - 06 เมษายน 63 16,900 16,500 15,900 3,500 

09 - 12 เมษายน 63 16,900 16,500 15,900 3,500 

10 - 13 เมษายน 63 17,900 17,500 16,900 3,500 

11 - 14 เมษายน 63 17,900 17,500 16,900 3,500 



 

12 - 15 เมษายน 63 17,900 17,500 16,900 3,500 

13 - 16 เมษายน 63 17,900 17,500 16,900 3,500 

16 - 19 เมษายน 63 16,900 16,500 15,900 3,500 

23 - 26 เมษายน 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

30 เม.ย. - 03 พ.ค.63 15,900 15,500 14,900 3,500 

01 - 04 พฤษภาคม 63 17,900 17,500 16,900 3,500 

03 - 06 พฤษภาคม 63 17,900 17,500 16,900 3,500 

07 - 10 พฤษภาคม 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

14 - 17 พฤษภาคม 63 16,900 16,500 15,900 3,500 

21 - 24 พฤษภาคม 63 16,900 16,500 15,900 3,500 

28 - 31 พฤษภาคม 63 16,900 16,500 15,900 3,500 

04 - 07 มถิุนายน 63 16,900 16,500 15,900 3,500 

11 - 14 มถิุนายน 63 16,900 16,500 15,900 3,500 

18 - 21 มถิุนายน 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

24 - 27 มถิุนายน 63 17,900 17,500 16,900 3,500 

25 - 28 มถิุนายน 63 15,900 15,500 14,900 3,500 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

✓ คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์ เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  

คา่ประกันอบุัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก

รดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่กรม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้่วยคนขับรถ1,000บาท/ทรปิ/ลูกทัวร1์ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนียมของประเทศคะ่) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านคะ่(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่ม่บังคบั

ทปิคะ่) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระ
ทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ใน
กรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่ี

เง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 30 - 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลกิภายใน 20 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่
กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 



 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 
บริษทัฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านจะต้องเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิทุกกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า
ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความ

เสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ
คา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น 
ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่นวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื
เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่น

ออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืว่า
ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หาก
ทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัร์

และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

❖ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

❖ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 



 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 

❖ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

❖ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

❖ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

❖ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

❖ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัม

ลายการต์ูน ทีไ่ม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

กอ่นการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให ้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหม่กอ่นท าการจองทัวร ์ 

❖ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

❖ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


