วันแรก กรุ งเทพฯ

• บาหลี•จิมบารัน

10.00 น. พร้อมกันที่

 (-/-/เย็น)

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7
Thai lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
12.55 น. ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่
SL 258
**หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน ขาไป ดังนี้
SL 258 DMK-DPS13.25-18.40เวลานัดหมายที่สนามบินเวลา 10.30 น.**

ถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซียผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว พบการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้ องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่า
ประเทศไทยหนึง่ ชั่วโมง)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน
(Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
พร้อมชมความงดงามของชายหาดรู ปครึ่ ง
18.30 น.

จากนั้น

วันทีส่ อง

เสี้ ยวพระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็ นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้
บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ต้งั อยู่เรี ยงรายอยู่ริมชายหาดเป็ นจานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลอง
อาหารทะเลสดใหม่ไม่วา่ จะเป็ นกุง้ หอย ปู ปลา หรื อปลาหมึกที่เข้ากันดีกบั กับน้าจิม้ รสชาติเด็ดและ
จัดจ้าน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Grand LivioKutaHotel หรือเทียบเท่ าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี

บารองแดนซ์ • วัดบราตัน•นาขั้นบันได

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารเช้ าโรงแรม
จากนั้น ชมการแสดง
:บาร๊ องแดนซ์ (BARONGDANCE) เป็ นการแสดงระบาพื้นบ้าน มีท้งั หมด 5 องก์ เป็ นการ
แสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกบั ความชัว่ โดยให้บารองสัตว์ในนิยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่งความดี
และให้รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายในนิยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5
องก์ จะเป็ นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่สีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการ
ร่ ายราที่ท้งั อ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET)

จากนั้น

เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วัดนี้ต้งั อยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่างจาก
เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็ นวัดที่มชี ื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริ เวณริ มทะเลสาบบราตัน
และด้านหลังของวัดจะเป็ นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็ นวัดใหญ่ที่ถือได้วา่ สาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบ
ซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รู
เปี ยห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริ เวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้น นาท่านสู่ นาข้ าว
ขั้นบันได(RICE TERRACE)เป็ นนาข้าวที่สวยที่สุด และเป็ นจุดชม วิว สามารถ มองออกไปได้ไกลถึง
ภูเขาบาตูร์ มีพ้นื ที่ 6 ตารางกิโลเมตรลักษณะเด่นคือเป็ นนาข้าวขั้นบันไดที่เรี ยงกันเป็ นชั้นๆอย่าง
สวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรู ปใกล้ๆได้

เย็น
จากนั้น

วันทีส่ าม

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี

วัดนํา้ พุศักดิ์สิทธิ์ • คินตามณี•วัดเบซากีห์ • วัดเลมปูยางค์

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารเช้ าโรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่ วดั นํา้ พุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่า
วัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรี ยกว่าวัด PuraTirtaEmpul
ภายในวัดมีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงผุดพรายน้าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพบูชาวัดนี้ดว้ ยเชื่อว่ากาเนิดมา
จากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้า เก็บน้าไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ และตรงทางออกของวัดเทมภัค
สิ ริงค์น้ เี องคือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการ
ต่อรองราคาของแบบสุ ดๆ จึงเป็ นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้

เที่ยง

เดินทางสู่ : หมู่บ้านคินตามณี(KINTAMANEE)เป็ นหมู่บา้ น ณ ความสู ง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur)ที่
หมู่บา้ นแห่งนี้ พร้ อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ ชมความงามบรรยากาศ
ของภูเขาไฟอันสวยงาม

จากนั้น นาท่านชม

ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรี ยกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์
(Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 และสาคัญที่สุดของ

เดินทางสู่

เย็น
จากนั้น

บาหลี เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนเป็ นจานวนมาก โดยด้านหลังของวัดนั้นเป็ นภูเขา
ไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์ เป็ นวัดในศาสนาฮินดูที่
ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริ เวณกว้างใหญ่ไพศาล
ประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรี ยงรายอยู่เป็ นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวัดที่มี
ความสาคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง
วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple)ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาะบาหลีและมี
ความสาคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีน้นั มีววิ ทิวทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝั่งตะวันออกของ
บาหลี แต่ควรระวังฝูงลิงแม็กแค็กที่ดุร้ายซึ่งอาศัยอยู่บริ เวณยอดเขา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั U HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 3* ดาวของมาตรฐานบาหลี

วันทีส่ ี่
เช้ า

บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ ลอต•ร้ านกฤษณา • กรุ งเทพฯ

 (เช้ า/กลางวัน/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารเช้ าโรงแรม
เดินทางสู่ จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swingให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนาน
คล้ายกับการนัง่ ชิงช้า โดยค่าใช้ จ่ายสําหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้ าเพิม่ เติมประมาณ 300 บาท ใช้เวลา
นัง่ ประมาณ 5 นาที หรื อถ้าท่านไม่ตอ้ งการนัง่ ชิงช้า บริ เวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรู ปสวยสวยมากมาย

นาท่านไปยังวิหารทานาต์ ลอต(Pura Tanah Lot)ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดและเป็ นจุดที่มีนกั ท่องเที่ยวถ่ายภาพ
มากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ต้งั อยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิง้ อ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียว
คลื่น สิ่ งที่ทาให้วดั แห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็ น
เสมือนภาพของหอคอยสี ดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริ เวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่น้ ี
ร้ านKrisnaที่มีชื่อเสี ยงของบาหลี
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย
19.30 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่
23.10น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563
สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน ขากลับ ดังนี้SL 259 DPS-DMK19.40–23.05 **
**********************************************************************

SL 259

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

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

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย่ ว

16 ม.ค.63

19 ม.ค.63

25

14,900

14,500

13,900

3,500

23 ม.ค.63

26 ม.ค.63

25

15,900

15,500

14,900

3,500

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

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

อัตราค่าบริการรวม







ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ นาํ เที่ยวตามรายการ
 ภาษีนาํ้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินนํา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่บังคับทิปค่ะ )

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ ังหมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ ังนีท้ ่ านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางได้ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มผี ู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทํา
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ
ปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มนํา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า
– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่ องเที่ยวเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบัติ
ทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่ างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ท้ ังหมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่มกี ารชํารุด เปี ยกนํา้ การขีดเขียนรูปต่ างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน
ที่ไม่ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่อนการเดินทางทุกครั้ง
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทํา
ให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ าน
ต้ องทําพาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

