
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: BFD01 Aloha.. BALI 4D3N  

บาหลี ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเอเชีย 4วัน 3คืน 
วัดอูลูวาตุ  ประตูสวรรค์  ทานาล็อต  น ้าพุศักดิ์สิทธิ์  เกาะนูซาเพนนิดา  

ราคาเร่ิมต้นท่านละ 22,888 บาท  
รวมประกันเดนิทาง Covid-19 ครอบคลมุวงเงิน 25,000 USD 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 Kg. 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-11 ปี พักเด่ียวเพ่ิม ที่นัง่ หมายเหตุ 
11-14 มิถุนายน 65 22,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

2,500 15  
25-28 มถิุนายน 65 23,888 2,500 15  
9-12 กรกฎาคม 65 24,888 2,500 15  
23-26 กรกฎาคม 65 24,888 2,500 15  
6-9 สิงหาคม 65 24,888 2,500 15  
20-23 สิงหาคม 65 24,888 2,500 15  
3-6 กันยายน 65 23,888 2,500 15  

เที่ยวบิน 
DEPARTURE    FD396 DMK-DPS 06.45-12.00  
RETURN  FD397 DPS-DMK 12.30-16.05 



 
 
 
03.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้

3 เคาน์เตอร์สายการบิน AirAsia โดยมเีจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยตอ้นรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 
06.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตงิูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย 

โดยสายการบิน Air Asia เทีย่วบินท่ี FD396 
12.00 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี น าท่านผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมอืงและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นท่ีบาหลีเร็วกวา่ไทยหน่ึงชัว่โมง 
GMT+8)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 1) 
บ่าย เดินทางไปเยี่ยมชม Pura Tanah Lot ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพ

มากที่สุดในบาหลี ตัง้อยู่บนผาหินนอกชายฝั่ งในเวิ้งอ่าวท่ีเกิดจากการกัดเซาะ
ของเกลียวคล่ืน  จากนัน้เราจะมุ่งหน้าขึ้นทางตอนเหนือสู่เขตบดกูุล Bedugul 
เพ่ือไปชม 
Pura Ulun Danu Bratan เป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลีมัก
ได้พบภาพวัดแห่งนี้ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของบาหลี หรือตาม
นิตยสารท่องเท่ียวอยู่เสมอ ตั้งอยู่บริเวณกลางน ้า   ริมทะเละสาบบราตัน มี
ฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 
ชาวบดูกุลสร้างวัดแห่งนี้เพ่ือเป็นท่ีสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลทะเลสาบของ
พวกเขา 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ (มือ้ที่ 2) 
จากนัน้น าคณะส่งที่พักในเมอืง Kuta เมอืงชายทะเล บรรยากาศคกึคร้ืน มีทัง้ 
Night life ห้างสรรพสินค้าให้ท่านได้เดินเล่นยามค ่าคืน   

 
โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดบัเทยีบเท่า  
ชื่อโรงแรมท่ีทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย  
5-7 วันกอ่นวนัเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - บาหลี – วดัอูลนุดานูบราตัน – ทานาล็อต - เมือง Kuta เมืองชายทะเล   
            อาหาร เทีย่ง,เย็น 

วันที่สอง        ประตูสวรรค ์ - หมู่บา้นคินตามณี – รับประทานอาหารพรอ้มชมวิวภูเขาไฟ  บาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู –  น ้าพุ

ศักดิสิ์ทธ์ิ – ตลาดปราบเซยีน -  Bali Swing - ชายหาดจิมบารัน       อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 
 
 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) 
เดินทางสู่ Pura lempuyang ประตูสวรรค์ เป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมท่ีสุดในขณะนี้   
เพราะท่านจะได้ถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง 
หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี และได้ชื่นชมความงามของวัด
เก่าแก่ที่สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมของชาวบาหลีตาม ในเร่ืองคติความเชื่อของ
ศาสนา พราหมณ์-ฮินดูที่แบ่งพ้ืนท่ีของวดัเปน็3 ส่วนเหมือนกับร่างกาย มนษุย ์
โดยชั้น บนสุดจะเป็นที่ประทับขององค์พระ ศิวะ หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุด 3 
พระองค์(ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

 จากนัน้เดินทางสู่หมู่บา้น Kintamani พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบา
ตูร์(Gunung Batur) และทะเลสาบบาเตอร์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่ง
ของบาหลี ภูเขาไปแห่งนี้มีอายุมากกว่า 50,000 ปี มีความสูง 1,717 เมตร เคย
ปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครัง้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 4)  
      พร้อมชมวิวของภูเขาไฟและทะเลสาบแหง่นีพ้ร้อมอากาศที่เย็นสบายตลอดป ี
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เขต Tempak siring ในบริเวณนี้มีวัดที่คนไทยเรียกกันว่า วัดน ้าพุศักดิ์สิทธ์ิ หรือ Pura 

Tirta Empul ในวัดจะมีบ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้าข้ึนมา ชาวบาหลีล้วนเคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่า
ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปดื่มกินเพราะเช่ือว่าน ้าจากบ่อศักดิ์สิทธ์ิแห่ง
น้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่ส่ิงเลวร้ายและจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเม่ือได้อาบหรือดื่มกิน และตรง
ทางออกของวดัเทมภัคสิริงค์น้ีเองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพ้ืนเมืองต่างๆ มากมายให้ท่านไดใ้ช้
ความสามารถในการตอ่รองราคาของแบบสุด ๆ จึงเป็นท่ีมาที่คนไทยตัง้ชื่อให้กับตลาดแหง่นี้ และที่สุดทา้ย
ที่พลาดไม่ได้คือการได้ลองเล่น Bali Swing เพ่ือเก็บภาพที่ระลึกได้จากที่แห่งนี้ (ไม่รวมค่าเล่น Swing
ราคาท่านละ 150,000 rupiah หรือประมาณ 350 บาท) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่ 5)  ทะเลที่ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran) ของสดที่จับจากชาวประมงจาก
หมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจันทร์ในยามเย็น 

   
โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดบัเทยีบเท่า  
ชื่อโรงแรมท่ีทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม        เกาะนูซาเพนนิดา - เกาะไดโนเสาร์ - ผาแอง่น า้ธรรมชาติ – Angel  Billabong - ชายหาด Crystal beach  
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 

 
 



 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) 
 ทริปวันนี้น าท่านเที่ยวชมเกาะนูซาเพนนิดาที่สวยงาม เป็นเกาะที่อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี ภายในเกาะเป็นเนินเขาที่มีระดับความสูง 
บนเกาะมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม เช่น เกาะไดโนเสาร์ ผาแอ่งน ้าธรรมชาติ 
ชายหาดท่ีน ้าใสสะอาด  และยังเป็นแหล่งด าน ้าท่ีมีช่ือเสียง เดินทางปยัง
ท่าเรือ Sanur นั่งเรือไปประมาณ 45 นาที จากนั้นไกด์บนเกาะน าท่านไปชม 
อันได้แก่  
Kelingking beach เกาะไดโนเสาร์  
Broken beach ผาแอ่งน ้าธรรมชาติ ที่ถูกกัดเซาะเป็นหลุมขนาดใหญ่ 
Angel  Billabong แหล่งน ้าท่ีขังตัวในก้อนหินท่ีโดนกัดเซาะ  
Crystal beach ชายหาดท่ีน ้าใสราวกับคริสตัลตามช่ือชายหาด  

  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่ 8) 
   

โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดบัเทยีบเท่า  
ชื่อโรงแรมท่ีทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย  
5-7 วันกอ่นวนัเดินทาง 
 
 
 

 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 9) 
 พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี เพ่ือ

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
12.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD397 
16.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 

*********************************** 
เงื่อนไขเข้าประเทศอินโดนีเซีย 
ประกาศอัพเดท ณ วันที่ 20 เมษายน ทางบาหลียังมีกฎการให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศดังนี้ 
- หลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนครบ Dose ( 2 เข็ม )แล้ว หรือมากกว่านัน้อย่างน้อย14วันก่อนออกเดินทาง 
(International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม) 
- ใบรับรองผลตรวจ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง ก่อนเดินทางมาถึงบาหลี (ภาษาอังกฤษ) 
- ประกันการเดินทางหรือประกันสุขภาพวงเงินประกัน 25,000 ดอลล่าห์ครอบคลุมการรักษา Covid (รวมในทัวร์แล้ว) 
 
การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ประกาศอัพเดท ณ วันที ่1 พฤษภาคม 65 

วันที่ส่ี        พักผอ่นตามอัธยาศัย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
 อาหาร เช้า 

 
 



ส าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทด าเนินการให้) เตรียมเอกสารให้พร้อมเอกสารรับรองการฉีด
วัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ International 
Vaccinated Certificate) 
ส าหรับชาวต่างชาติเท่านัน้ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 10,000 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครัง้นี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง  
โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางตอ่) 
โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  
มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นตอ้ง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่านัน้ 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะต้องมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุับจากวนัเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่าย

พักเดี่ยวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พัก
ในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม 
และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ กรณีต้องการซ้ือเพ่ิม (ราคาต่อขา/ต่อท่าน) แจ้งอย่างช้า 10 วัน
ก่อนเดินทาง 
-20 กิโลกรัม 700 บาท     -25 กิโลกรัม 880 บาท 
-30 กิโลกรัม 1,460 บาท   -40 กิโลกรัม 2,140 บาท 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ 
Allianz Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าตดิเชือ้โค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน
ครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง 
บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดย
ทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ท่ีบังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท า
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ี
บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวตา่งๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
4. ค่าภาษีน า้มันท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. ค่าเล่น Bali Swing ราคาทา่นละ 150,000 rupiah หรือ ประมาณ 350 บาท สามารถซือ้ตัว๋ได้ที่หน้างาน 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท  /ส าหรับหวัหน้าทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจท่าน  
9. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรบัรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง 

 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เปน็สิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข้ึนอยูก่ับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย14วันกอ่นการเดินทาง 
มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 
11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 
 
 
 
 


