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มหาสมทุรอนิเดยี ห่างจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ตัง้อยู่บนหนา้ผาที่มีความสูงถึง 76 เมตร

เป็นวดัหลกัประจาํทอ้งทะเลที่ชาวบาหลแีทบทกุคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท่้าน

ไดช้มความงามของหนา้ผาสูง เหน็คลืน่ซดัเขา้หาฝัง่เป็นประกายฟองสี

ขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

นําท่านชม:สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวฒันธรรมบาหลทีีม่รูีปปัน้ของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) 

อีกหน่ึงแลนดม์ารค์สาํคญั โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใชเ้ป็น

สถานีที่จดังาน พกัผ่อนสถานที่แห่งน้ีสรา้งตามความเชื่อของศาสนา

ฮนิดู ที่ชาวบาลกีว่ารอ้ยละ90ใหค้วามนบัถอืมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มอีทิธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของ

ชาวบาหลี สวนน้ีสรา้งขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปปัน้

ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมขีนาดใหญ่ที่สุด

ในโลก พระวษิณุมคีวามสูงถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หลอ่จากทองแดง

กบัทองเหลอืง หนกั4,000 ตนั ส่วนรูปปัน้ครุฑอยู่ดา้นหลงัรูปปัน้พระ

วษิณุมคีวามสูง18 ม ส่วนประกอบสุดทา้ยคอืรูปปัน้แขนของพระวษิณุ 

ขา้งหน่ึงชู1น้ิว อกีขา้งชู2น้ิว ซึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% เท่านัน้ ซึ่งจะ

เหน็วา่ถา้เสรจ็สมบูรณจ์ะมขีนาดใหญ่มาก 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดที่จบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของ

ชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจนัทรใ์นยามเยน็ปจัจบุนั หาดจมิบารนั ถอืเป็น

หน่ึงในชายหาดทีด่ทีีสุ่ดในบาหล ีนอกจากน้ีบนหาดยงัมรีา้นอาหารซฟูีดส์

ที่ต ัง้อยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจาํนวนมาก หากคุณอยากลิ้มลอง

อาหารทะเลสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรอืปลาหมกึ ทีเ่ขา้กนั

ดกีบักบันํา้จิ้มรสชาตเิดด็ และจดัจา้น  

นําท่านเขา้สูท่ี่พกั ย่านอูบดุEvitel Resort Ubudหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที่สอง     หมู่บา้นผลติผา้บาติก•ชมการแสดงบารอ็ง •หมู่บา้นคินตามณี •บฟุเฟ่ตอ์าหารกลางวนัพรอ้มชมววิภเูขาไฟ   

             บาตูร•์ชิมกระแฟข้ีชะมด•วดัเทมภคัสริงิค•์ ตลาดปราบเซียน• หาดคูตา้ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 เดนิทางสู่หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ นาํทกุท่านชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขึ้นชื่อของทีบ่าหล ี

 ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์ 
เป็นการแสดงระบาํพื้นบา้น มที ัง้หมด 5 องก ์เป็นการแสดงการต่อสู ้

ระหวา่งความดกีบัความช ัว่ โดยให ้บารอง สตัวใ์นนิยายโบราณ เป็น

ตวัแทนแห่งความดี และให ้รงัคา สตัวป์ระหลาดตวัรา้ยในนิยาย

โบราณ เป็นตวัแทนแห่งความช ัว่ ตลอดการแสดงท ัง้ 5 องก ์จะเป็น

การแสดงทีดู่แลว้เขา้ใจงา่ย ประกอบกบัการแต่งกายที่สสีนัสวยงาม 

ผสมผสานกบัลลีาการร่ายราํทีท่ ัง้อ่อนหวานและแขง็แรงของนกัแสดงท ัง้หมด 

เที่ยง เดินทางสู:่ หมู่บา้นคนิตามณี 

เป็นหมูบ่า้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึง่ท่านจะไดร้บัชมทศันียภาพ

ที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(์GunungBatur) และทะเลสาบาตูร ์

(Lake Batur) ทีห่มูบ่า้นแห่งน้ีพรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนั

สวยงาม 

จากนั้น เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีช่ือเสยีงของบาหลCีoffee Plantation“Luwak Coffee” หรอื “กาแฟขี้ชะมด” ทีเ่ป็นของดี

มชีื่อประจาํเกาะ 

จากนั้น เดินทางมาถงึวดัน้ําพศุกัสทิธิ์ หรอืคนไทยเรยีกตดิปากว่าวดัเทมภคัสริงิค ์

คนบาหลเีรียกว่าวดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมบี่อนํา้ศกัดิ์สทิธิ์

ซึ่งผุดพรายนํา้ขึ้นมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเชื่อว่า

กาํเนิดมาจากพระอินทร ์จึงมชีาวบา้นนิยมมาอาบนํา้ เก็บนํา้ไปดื่ม

กิน เพราะเชื่อว่าบ่อนํา้ศกัดิ์สทิธิ์แห่งน้ีสามารถรกัษาโรคต่างๆ ขบัไล่

สิ่งเลวรา้ยและเพือ่เป็นสริิมงคลแก่ชีวติและตรงทางออกของวดัเทม

ภคัสิริงคน้ี์เองคือตลาดปราบเซียน มีรา้นขายของพื้นเมืองต่างๆ



 

มากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชื่อใหก้บัตลาดแห่งน้ี  

เดินทางสู ่ หาดคูตา้(kuta Beach)หาดชื่อดงัของบาหล ีใหท่้านไดอ้สิระเดนิเลน่พกัผ่อนยามเยน็ทีบ่รเิวณชายหาด เน่ืองจาก

ตวัหาดเป็นหาดทีม่คีวามกวา้งและลกึไมม่าก มคีวามยาวกว่า  3 km  เหมาะสาํหรบัเป็นสถานทีเ่ลน่กีฬาทางนํา้ 

เช่น Surfboard ที่น่ีจึงคราครํา่ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวจากท ัว่ทุกมมุโลก บริเวณรอบๆ มโีรงแรมที่พกัมากมาย 

รา้นคา้ รา้นอาหารและสถานทีท่่องเทีย่วกลางคนื ครกึครื้นคลา้ยๆ หาดป่าตอลทีภ่เูก็ตบา้นเรา 

เยน็ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั Ibis KutaHotel หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม          ตลาดเมืองอบูดุ●วดับราตนั●วดัเม็งว●ีวหิารทานาตล์อต●คูตา้ (เชา้/กลางวนั/เยน็)     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 นาํทกุท่านเที่ยวชมตลาดเมืองอูบดุท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศของ

คนพื่นเมืองที่น่ี ไดเ้ห็นวฒันธรรม จะมีขายดอกไม ้ท ัง้แบบเป็น

กลีบ เป็นดอกสดๆ และแบบจดัใส่กระทงแลว้ แลว้ก็มีรา้นขาย

ผลไม ้ขนม เดนิไปอกีหน่อยจะเป็นโซนขายผกั ของสดต่างๆ 

จากนั้น เยี่ยมชม วดัเม็งว ี

หรือ Pura Taman Ayunราชเทวสถานแห่งน้ี เคยใชใ้นการ

ประกอบพธิกีรรมของกษตัรยิร์าชวงศเ์มง็ว ีประตูวดัต ัง้ตระหงา่นสูง

ใหญ่บ่งบอกถงึความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศน้ี์ กาํแพงก่อดว้ย

หนิสูงแกะสลกัลวดลายวจิติรบรรจง ท่านสามารถมองเหน็เมรุ หรอื

เจดียแ์บบบาหล ีที่มหีลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจา้แต่ละองคใ์ชก้าร

เรียงช ัน้ของหลงัคาที่แตกต่างกนัไป วดัน้ีมคูีนํา้รอบลอ้มตามหลกั



 

ความเชื่อวา่ทีส่ือ่ถงึแดนสุขาวดแีบบฮนิดู 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น เยีย่มชม วดับราตนั (PuraUlundanuBratan) 

วดัน้ีต ัง้อยู่ตรงกลางของเกาะบาหล ีอยู่ห่งจากเมอืงเดนพาซาร ์50 

กิโลเมตร เป็นวดัที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตัง้อยู่บริเวณริม

ทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภูเขาไฟซึ่งเป็น

วดัใหญ่ทีถ่อืไดว้า่สาํคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห ์โดยสรา้ง

เพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายนํา้ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหล ีวดัน้ีอยู่

ในธนบตัร 50,000 รูเปียห ์ของประเทศอนิโดนีเชยี โดยอากาศในบรเิวณน้ีเยน็สบายตลอดท ัง้ปี 

จากนั้น นาํท่านไปยงัวหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) 

ที่มชีื่อเสยีงที่สุดและเป็นจุดที่มนีกัท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของ

เกาะบาหล ีวหิารน้ีต ัง้อยู่บนผาหนินอกชายฝัง่ในเวิ้งอ่าว อนัเกิดจาก

การกดัเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ท ําใหว้ดัแห่งน้ีมีความพิเศษ

เน่ืองจากเมื่อชมวิหารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น

เสมอืนภาพของหอคอยสดีาํและไมช่้อใบทีป่กคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้ก

ถงึความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจนี นอกจากน้ีท่านยงั 

เยน็ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั Ibis KutaHotel หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่สี่ คูตา้•ชอ้ปป้ิงของฝากราคาถกู • กรุงเทพ (เชา้/-/-)     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดงัขายของที่

ระลกึแทบทกุอย่างมารวมไวท้ีน้ี่ รา้น Krisnaทีม่ชีื่อเสยีงของบาหล ี

สมควรเวลาเดินสู ่สนามบนิงูระหร์ยั 
11.55น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่  FD397 
 มบีริการอาหารรอ้นบนเคร่ืองเสริฟพรอ้มนํา้ด่ืม 1 ขวด 
15.15น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

………………………………………………………………………… 

 
อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา โปรสดุคุม้ บนิลดัฟ้าเที่ยวบาหล ีพกั 4 ดาว (FD) 4 วนั 3 คนื 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟทบ์นิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

19 เม.ย. 61 22 เม.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

26 เม.ย. 61 29 เม.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

03 พ.ค. 61 06 พ.ค. 61 396/397 17,900 17,500 16,900 4,000 

10 พ.ค. 61 13 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

17 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

24 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

31 พ.ค. 61 03 มิ.ย. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

07 มิ.ย. 61 10 มิ.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 



 

14 มิ.ย. 61 17 มิ.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

21 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

28 มิ.ย. 61 01 ก.ค. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

05 ก.ค. 61 08 ก.ค. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

12 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

19 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

26 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 396/397 18,900 18,500 17,900 4,000 

02 ส.ค. 61 05 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

09 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 396/397 18,900 18,500 17,900 4,000 

16 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

23 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

30 ส.ค. 61 02 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

06 ก.ย. 61 09 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

13 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

20 ก.ย. 61 23 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

27 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเด่ียว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

- ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่

นอกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 5 USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน / รวม 4 วนั 20 USD (บงัคบัตามระเบยีบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
 
 
 
 
 



 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1 .กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย 
   กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

    2. กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ  
       เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 
   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

 2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
    4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 
       เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ        
        ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 
     6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 
       ก่อนทาํการออกตัว๋  เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวิสยั ซ่ึง

อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอบุตัิเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 



 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,
เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระ

เหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 
- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้
- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
-ในกรณีที่ตอ้งการจองตัว๋เครื่องบนิภายบนิรบกวนตดิต่อเจา้หนา้ที่เพือ่เช็คจาํนวนที่นัง่ของกรุป๊ก่อนทาํการจองค่ะ 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 


