
 

 
 

 
 

 

มหัศจรรย์...บาหลี พัก 5 ดาว 



 

 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน   (-/กลางวัน/เย็น) 

03.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD 396 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้้าดื่ม 1 ขวด 

 

 



 

 
 

 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  พบการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลา

ท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่ง

ชั่วโมง) จากนั้น เดินทางสู่ ย่านคูต้าจะอยู่

ทางฝั่งตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะ

บาหลี  ด้ วยความที่มีทะเลหาดคูต้ าที่

สวยงาม ที่นี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจาก

สนามบิน น าท่านแวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้า

ประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พ่ีน้องสองตระกูล ซึ่งทั้ง

สองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต  จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร 

จากนั้น เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดใน

บาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทร

อินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวัด

หลักประจ าท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่าน

ได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


 

 
 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระ

วิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จัด

งาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมาก

ที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศถวายแด่

พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงาม

และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก

4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขน

ของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์

จะมีขนาดใหญ่มาก 

  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

  



 

 
 

 

ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบ้าน

พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยว

พระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือ

เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ช า ย ห า ด ที่ ดี ที่ สุ ด ใ น บ า ห ลี  

นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยู่

เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หาก

คุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะ

เป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เข้ากันดี

กับกับน้ าจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน 

จากนั้น น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ย่านคูต้า KUTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตราฐานของบาหลี 

 

วันที่สอง  วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • เบซากีห ์• ตีร์ตากังกา(เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ วัดน้้าพุศักสิทธิ์  หรือคนไทย

เรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกว่า

วัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อน้ า

ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลี

ล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่าก าเนิดมา

จากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ า 

เก็บน้ า ไปดื่ มกิน เพราะเชื่ อว่ าบ่อน้ า

ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับ

ไล่สิ่งเลวร้ายและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มี

ร้านขายของพ้ืนเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่

คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้  

เดินทางสู:่ หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ 

ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้ 



 

 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอัน

สวยงาม 

  

จากนั้น น าท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura 

Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า 

วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ 

(Mother Temple of Besakih) 

วัดที่ ใหญ่ที่สุด มีความสวยงาม

ที่สุดอันดับ 1  และส าคัญท่ีสุดของ

บาหลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

นักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจ านวน

มาก โดยด้านหลังของวัดนั้นเป็น

ภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห์ เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่

ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ 

ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวัดที่มีความส าคัญที่สุด คือ ปุราเปนา

ทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซ่ึงต้ังอยู่ตรงกลาง 



 

 
 

 

เดินทางสู่  สวนน้้าตีร์ตากังกา Taman Tirta Gangga ( Water Place) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1948 ที่นี่เป็นเพียงแค่
สวนเนื่องจากในปี ค.ศ. 1963 ภูเขาไฟอากุงได้ระเบิด ท าให้วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เหลือ
เพียงสวนและสระน้ าเท่านั้น มีทางเดินกลางน้ าทีส่วยมากเลยทีเดียว 

   
เย็น      บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น      น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ย่านอูบูด UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานของบาหลี 

 

วันทีส่าม นาขั้นบันได • บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • สนามบิน (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านสู่  นาข้าวขั้นบันได 

(RICE TERRACE) เป็นนาข้าว

ที่สวยที่สุด และเป็นจุดชมวิว

สามารถมองออกไปได้ไกลถึง

ภูเขาบาตูร์ มีพ้ืนที่ 6 ตาราง

กิโลเมตร ลักษณะเด่นคือเป็น

นาข้าวขั้นบันไดที่เรียงกันเป็น

ชั้นๆอย่างสวยงาม และท่าน

สามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆได้ 



 

 
 

 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับ

การนั่งชิงช้า โดยค่าใช้จ่ายส้าหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท  ใช้เวลานั่ง

ประมาณ 5 นาที หรือถ้าท่านไม่ต้องการนั่งชิงช้า บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่นรัง

นก ระหว่างนั้นท่านก็จะได้ชมกาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ที่นี้ท่านจะได้ชมการท า

กาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิม โดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด 

  

จากนั้น น าท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (pura tanah lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพ

มากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียว

คลื่น สิ่งที่ท าให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็น

เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน  

จากนั้น เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้  

ร้าน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี 

เย็น                   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

  ได้เวลาสมควร น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 

วันทีส่ี่      สนามบิน • กรุงเทพฯ     

01.35 น.            ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD399 

04.50 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว   

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์...บาหลี พัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน (FD) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ้านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

21 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 19,900 19,900 18,900 4,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตามรายการ 
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง  
9. ภาษีน้้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
10. ค่าระวางน้้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 



 

 
 

 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ้าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ้าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท้าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ้านวนที่บริษัทฯ ก้าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

2. คณะผู้เดินทางจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้า
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 



 

 
 

 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส้าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 น และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อเดือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้  

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน  ,การประท้วง ,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ )งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความซึ่งลูกค้าจะต้อ
เหมาะสม(  

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ้าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว )นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์(  

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทาน
บเหมาจ่ายขาด ก่อนอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบ

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช้าระเหมาขาด 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 
8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี่ยนชื่อได้ 
10. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
 



 

 
 

 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช้ารุด เปียกน้้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

13. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท้าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท้าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท้าการจองทัวร์  

14. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท้าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 


