วันแรก
10.00 น.
13.05 น.

18.45 น.
เย็น

จากนั้น

กรุ งเทพฯ - บาหลี - จิมบารั น

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ ประตู 7
Thai lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเทีย่ วบินที่ SL 258

ถึง สนามบินงูระห์ รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซี ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วพบการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้ องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่ าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
พร้ อ มชมความงดงามของชายหาดรู ป ครึ่ งเสี้ ยว
พระจันทร์ในยามเย็น ปั จจุบนั หาดจิมบารัน ถื อ เป็ น
หนึ่ งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้ บนหาด
ยังมี ร้านอาหารซี ฟูดส์ที่ต้ งั อยูเ่ รี ยงรายอยูร่ ิ มชายหาด
เป็ นจานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสด
ใหม่ไ ม่ว่าจะเป็ นกุง้ หอย ปู ปลา หรื อปลาหมึ กที่เข้า
กันดีกบั กับน้ าจิ้มรสชาติเด็ดและจัดจ้าน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Grand Livio Kuta Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สอง

เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel Billabong – Crystal Bay
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
นาท่าน

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
เดิ น ท างสู่ ท่ า เรื อซานู ร์ Sanur Beach ไปที่ เกาะ
Nusa Penida (นู ซา เปนิ ดา) ใช้เวลาการเดินทาง
ของ speech boat ประมาณ 45 นาที นู ซาเปนิดา (Nusa
Penida) เก า ะ เล็ ก ๆ น อ ก ช ายฝั่ ง เป็ น เก าะ ที่ มี
ประวัติศาสตร์ เคยเป็ นที่กกั กันนักโทษมาก่อนแต่ใน
ปั จจุบนั เป็ นเกาะที่ไ ด้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยว
พอสมควร เป็ นเกาะที่ เงี ย บสงบ พาท่ า นไปที่ จุ ด
Kelingking Beach เป็ น ห น้ า ผ า รู ป เห มื อ น
ไดโนเสาร์ T.Rex ยืน่ ออกไปในทะเล โดยจะมีบนั ไดไม้ไผ่ให้เดินลงไปถึงชายหาดข้างล่างได้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวของ Angel’s Billabong เป็ น Lagoon เล็กๆอยูร่ ะหว่างหิ นภูเขาไฟ โดยด้านหลัง
เป็ นวิวทะเลน้ าใส หลังจากนั้นพาท่านชมวิวที่จุด Broken Beach ซึ่ งเป็ นวิวที่อ ลังการมาก โดยธรรมชาติ

สรรค์สร้างให้เหมือนเป็ นสะพาน ตรงกลางเป็ นแอ่งหาดทรายขาว มีทะเลน้ าซัดเข้ามาผ่านช่องลอดใต้สะพาน น้ า
สีฟ้าเขียวใสตัดกับหินสีเข้ม

จากนั้น

เย็น
จากนั้น

เดินทางสู่หาด Crystal Bay เป็ นเกาะที่มีชายหาดให้เดินเล่น ถ้าไม่เดินเล่นที่ชายหาดก็สามารถลงเล่นน้ าได้ น้ า
ที่เกาะนี้ก็ใสมาก

นาท่านเดินทางกลีบสู่เกาะบาหลี ใช้เวลาการเดินทางของ speech boat ประมาณ 45 นาที
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Grand Livio Kuta Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม
เช้ า

บาร๊ องแดนซ์ – หมู่บ้านผลิตผ้ าบาติก – วัดบราตัน – นาข้ าวขั้นบันได – ประตูฮันดารา  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม

ชมการแสดง:บาร๊ องแดนซ์ เป็ นการแสดงระบาพื้นบ้าน มีท้ งั หมด 5 องก์ เป็ นการแสดงการต่อสูร้ ะหว่างความดี
กับความชัว่ โดยให้บารองสัตว์ในนิ ยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่ งความดี และให้รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายใน
นิยายโบราณ เป็ นตัวแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็ นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับ
การแต่ งกายที่ สีสันสวยงาม ผสมผสานกับ ลี ลาการร่ ายราที่ท้ งั อ่ อ นหวานและแข็งแรงของนัก แสดงทั้งหมด
เดินทางสู่ หมู่บ้านผลิตผ้ าบาติก นาทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็ นสินค้าขึ้นชื่อของที่บาหลี

เที่ยง
จากนั้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางเยีย่ มชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วัดนี้ ต้ งั อยูต่ รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่ ่ างจากเมืองเดน
พาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของ
วัดจะเป็ นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็ นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพ
เจ้าแห่ งสายน้ า ตามความเชื่ อ แบบฮินดู บาหลี วัดนี้ อยู่ในธนบัตร 50,000 รู เปี ยห์ ของประเทศอิ นโดนี เชีย โดย
อากาศในบริ เวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี

จากนั้น

เดินทางสู่

นาท่านสู่ นาข้ าวขั้นบันได(RICE TERRACE)
เป็ นนาข้ า วที่ ส วยที่ สุ ด และเป็ นจุ ด ชมวิ ว
สามารถมองออกไปได้ไกลถึ งภูเขาบาตู ร์ มี
พื้นที่ 6 ตารางกิ โลเมตร ลักษณะเด่ นคือ เป็ น
นาข้า วขั้น บัน ไดที่ เรี ย งกั น เป็ นชั้น ๆอย่า ง
สวยงาม และท่ านสามารถเดิ น ลงไปถ่ ายรู ป
ใกล้ๆได้
ประตูแห่ งความฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน ที่
ใครมาบาหลี จะต้อ งมาถ่ ายรู ปเช็คอิ น กันให้
ได้ ประตูฮันดาราHANDARA GATE ประตูแห่ งนี้ มันฉากหลังเป็ นภูเขา แล้วยิง่ มี หมอกด้วยนะ ถือเป็ นจุดที่
สวยงามอีกที่เลยก็วา่ ได้ ถ้าใครมา ubud ต้องไม่พลาดเด็ดขาด

เย็น
จากนั้น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั MAX ONE HOTEL UBUD 3* หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่
เช้ า
จากนั้น

วัดเทมภัคสิ ริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ - สวนน้าตีร์ตากังกา
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
เดินทางสู่ วัดน้าพุศักสิ ทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่ าวัดเทมภัคสิ ริงค์ คนบาหลีเรี ยกว่าวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัด
มีบ่อน้ าศักดิ์ สิ ทธิ์ซ่ ึ งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพบูชาวัดนี้ ด้วยเชื่อ ว่ากาเนิ ดมาจากพระอินทร์ จึงมี
ชาวบ้านนิ ยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่ มกิ น เพราะเชื่อ ว่าบ่อ น้ าศักดิ์สิ ทธิ์ แห่ งนี้ สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่ง
เลวร้ายและเพือ่ เป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิ ริงค์น้ ีเองคือตลาดปราบเซียนมีร้านขายของ
พื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุ ดๆ จึงเป็ นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อ
ให้กบั ตลาดแห่งนี้

เที่ยง

จากนั้น

เดินทางสู่ : หมู่บ้านคินตามณี(KINTAMANEE)
เป็ นหมู่บา้ น ณ ความสู ง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะ
ได้รับ ชมทัศ นี ยภาพที่ งดงามของ ภู เขาไฟบา
ตู ร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตู ร์ (Lake
Batur) ที่หมู่บา้ นแห่ งนี้
 พร้ อมรั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ
ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ ชมความงามบรรยากาศ
ของภูเขาไฟอันสวยงาม
นาท่ านชม ปุ ราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิ ยมเรี ยกกันอี กชื่ อ ว่า วัดแม่ ห รื อวั ดหลวงแห่ งเบซากิห์ (Mother
Temple of Besakih) วัด ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด มี ค วามสวยงามที่ สุ ด อัน ดับ 1 และสาคัญ ที่ สุด ของบาหลี เป็ นสถานที่
ท่อ งเที่ยวที่ มี นักท่ อ งเที่ ยวมาเยือ นเป็ นจานวนมาก โดยด้านหลังของวัดนั้ น เป็ นภูเขาไฟกุ นุ งอากุง (Mount
Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์ เป็ นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็ นวัด
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริ เวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ ง ตั้งเรี ยงรายอยู่
เป็ นขั้ นๆ กว่ า 7 ขั้ น ไปตามไหล่ เ ขา โดยวัด ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ปุ ร าเปน าทารั น อากุ ง ( Pura
่ รงกลาง
PenataraaAguan) ซึ่ งตั้งอยูต

เดินทางสู่

สวนน้าตีร์ตากังกา Taman Tirta Gangga ( Water Place) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1948 ที่นี่เป็ นเพียงแค่สวน
เนื่องจากในปี ค.ศ. 1963 ภูเขาไฟอากุงได้ระเบิด ทาให้วดั แห่ งนี้ได้รับความเสียหายเป็ นอย่างมาก เหลือเพียงสวน
และสระน้ าเท่านั้น มีทางเดินกลางน้ าสวยมาก

เย็น
จากนั้น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั MAX ONE HOTEL UBUD 3* หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ห้า

บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ ลอต – ร้ านกฤษณา – กรุ งเทพฯ

 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
เดินทางสู่ จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุ กสนานคล้ายกับการ
นั่งชิงช้า โดยค่ าใช้ จ่ายสาหรั บลู กค้ าที่ต้องการเล่ นชิ งช้ าเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท ใช้เวลานั่งประมาณ 5 นาที
หรื อถ้าท่านไม่ตอ้ งการนัง่ ชิงช้า บริ เวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรู ปสวยสวยมากมาย

เที่ยง

19.45 น.
23.35 น.
หมายเหตุ :

นาท่านไปยัง วิหารทานาต์ ลอต (Pura Tanah Lot)
ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดและเป็ นจุดที่มีนกั ท่องเที่ยวถ่ายภาพ
มากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ ต้งั อยูบ่ นผาหิ นนอก
ชายฝั่ งในเวิ้งอ่าว อันเกิ ดจากการกัดเซาะของเกลียว
คลื่ น สิ่ งที่ทาให้วดั แห่ งนี้ มี ความพิเศษเนื่ อ งจากเมื่ อ
ชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิต ย์ตกจะเห็ นเป็ น
เสมือนภาพของหอคอยสี ดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุ ม
หน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริ เวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่น้ ี
ร้ าน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ รัย
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL 259
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***************************************************************

1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเทีย่ วต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
2. อาหารท้องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้ งต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานทีท่ ่ องเทีย่ วต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถีถ่ ้ วน หากลูกค้ าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่ าลูกค้ ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

มหัศจรรย์ ....บินลัดฟ้ า เที่ยวบาหลี เกาะนูซา เปอร์ นิดา 5 วัน 4 คืน บิน SL
จอยแลนด์

วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63

20

18,900

18,500

17,900

13,900

4,000

26 – 30 มิ.ย. 63

20

19,900

19,500

18,900

14,900

4,000

(ราคาไม่รวมตัว๋ )

พักเดีย่ ว

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**

อัตราค่ าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินน้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมี ใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษั ท ฯ จะท าการเลื่อ น
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดิ นทางและมีผลทาให้ ค ณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้น ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ อ งจากสายการบิ น อาจมีก ารปรั บเปลี่ ยนไฟล์ ท บิน หรื อ เวลาบิ น โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ท ราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษั ท ฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
• กรณีใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกั บคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คนื ค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยน
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรือแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ ใบหน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่ มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

