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วันแรก
10.30 น.
13.25 น.

18.40 น.
เย็น

จากนั้น

กรุ งเทพฯ • บาหลี • จิมบารัน

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 7
Thai lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258

ถึง สนามบินงูระห์ รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(เวลาท้ องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารั น (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
พร้ อมชมความงดงามของชายหาดรู ปครึ่ งเสี้ ยว
พระจัน ทร์ ในยามเย็น ปั จ จุ บัน หาดจิ มบารั น ถือ
เป็ นหนึ่ งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้
บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูด ส์ที่ต้ งั อยู่เรี ยงรายอยู่
ริ มชายหาดเป็ นจานวนมาก หากคุณอยากลิ้มลอง
อาหารทะเลสดใหม่ไม่ว่าจะเป็ นกุง้ หอย ปู ปลา
หรื อปลาหมึก ที่ เข้ากัน ดี ก ับกับ น้ าจิ้ มรสชาติ เด็ด
และจัดจ้าน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Grand Livio Kuta
Hotel หรื อเทียบเท่ าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
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วันทีส่ อง

วัดบราตัน • ประตูฮันดารา • วัดน้าพุศักดิ์สิทธิ์ • ตลาดปราบเซียน

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
เดินทางเยีย่ มชม วัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)วัดนี้ต้งั อยูต่ รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่ ่ างจาก
เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็ นวัดที่มชี ื่ อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริ เวณริ มทะเลสาบบราตัน
และด้านหลังของวัดจะเป็ นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็ นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบ
ซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยูใ่ นธนบัตร 50,000 รู
เปี ยห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริ เวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้น เดินทางสู่ ประตูแห่ง
ความฝั น ของนักท่ องเที่ ยวทุ กคน ที่ ใครมาบาหลี จะต้องมาถ่ายรู ปเช็ค อิน กันให้ได้ ประตูฮัน ดารา
(HANDARA GATE) ประตูแห่ งนี้ มน
ั ฉากหลังเป็ นภูเขา แล้วยิง่ มีหมอกด้วยนะ ถือเป็ นจุดที่สวยงาม
อีกที่เลยก็ว่าได้ ถ้าใครมา ubud ต้องไม่พลาดเด็ดขาด

เที่ยง
จากนั้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วดั นา้ พุศักสิทธิ์ หรื อคนไทยเรียกว่า
วั ด เ ท ม ภั ค สิ ริ งค์ ค น บ า หลี เ รี ยกว่ า วั ด
PuraTirtaEmpul ภ า ย ใ น วั ด มี บ่ อ น้ า
ศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น
เคารพบูชาวัดนี้ ดว้ ยเชื่อว่ากาเนิ ดมาจากพระ
อินทร์ จึงมีชาวบ้านนิ ยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไป
ดื่ ม กิ น เพราะเชื่ อ ว่ า บ่ อ น้ าศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แห่ งนี้
สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและ
เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของ
วัด เทมภัค สิ ริ งค์น้ ี เองคื อตลาดปราบเซี ยนมี
ร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็ น
ที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Grand Livio Kuta Hotel 3* หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี

เย็น
จากนั้น
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(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน )

วันทีส่ าม

วิหารทานาลอตต์ • วัดอูลูวาตู • สนามบิน • กรุ งเทพฯ

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
น าท่ า นไปยัง วิห ารทานาต์ ล อต (Pura Tanah Lot) ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด และเป็ นจุ ด ที่ มีนัก ท่ อ งเที่ ยว
ถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ ต้ งั อยู่บนผาหิ นนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะ
ของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทาให้วดั แห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะ
เห็นเป็ นเสมือนภาพของหอคอยสี ดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของ
ภาพวาดจีน

จากนั้น

เดินทางลงไปทางใต้ สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu) หนึ่ ง ในวัด ที่เ ก่า แก่ ที่สุด
ในบาหลีที่ ถูก สร้า งขึ้ น ตรงส่ ว ยปรายของหน้า ผาขรุ ข ระบริ เ วณหาดอูลูว าตู สูงตระหง่านเหนื อ
มหาสมุทรอินเดีย ห่ า งจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิ โ ลเมตร ตั้ง อยู่บ นหน้า ผาที่ มีค วามสู ง ถึง 76
เมตรเป็ นวัดหลักประจาท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบ
เลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสู ง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็ นประกายฟองสีขาวนวลตัด
กับท้องทะเลสีคราม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

เราพาท่ านแวะซื้ อของฝากที่ ร ะลึกราคาถูกที่ บริ เวณโกดังขายของที่ ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่น้ ี
ร้ าน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ รัย
19.40 น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL 259
23.05 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**********************************************************************
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หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลง
ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออก
เมืองจากเจ้าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรื อ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรื อ เกิดเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้งให้
ทราบล่วงหน้ า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุ
สุ ดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รูปแบบ วัตถุดบิ และรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติ
ของอาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมที่เข้ า
พักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัตติ ามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่ วต่างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจาแล้ ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ ....บาหลี เที่ยวครบ บิน SL 3 วัน
จอยแลนด์

วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

07 – 09 เม.ย. 63

25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

08 – 10 เม.ย. 63

25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

15 – 17 เม.ย. 63

25+1

13,900

13,900

12,900

10,900

3,000

25 – 27 เม.ย. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

27 – 29 เม.ย. 63

25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 63 25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

25+1

13,900

13,900

12,900

10,900

3,000

06 – 08 พ.ค. 63
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09 – 11 พ.ค. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

12 – 14 พ.ค. 63

25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

16 – 18 พ.ค. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

20 – 22 พ.ค. 63

25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

26 – 28 พ.ค. 63

25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

27 – 29 พ.ค. 63

25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

02 – 04 มิ.ย. 63

25+1

11,999

11,999

10,999

8,999

3,000

06 – 08 มิ.ย. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

08 – 10 มิ.ย. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

10 – 12 มิ.ย. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

17 – 19 มิ.ย. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

20 – 22 มิ.ย. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

22 – 24 มิ.ย. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

27 – 29 มิ.ย. 63

25+1

12,900

12,900

11,900

9,900

3,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตัว๋ เครื่ องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม











ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัตเิ หตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทั วร์ ล่วงหน้ า ก่ อ นการเดินทาง ชาระมัด จาท่ านละ 10,000 บาท (ชาระภายใน 3 วัน มิฉ ะนั้ นที่นั่งตัด
อัตโนมัต)ิ
 ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (ช่ วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชาระก่อนเดินทาง
30 วัน)
(กรณีไม่ชาระค่าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือภายในวันที่กาหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าเป็ นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และยึดค่ามัด
จาทันที โดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มรี าคา ตา่ กว่า 10,000 บาท

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
 แจ้งยกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
: คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนวันเดินทาง : ยึดมัดจาทั้งหมด และเก็บ 50% จากราคาทัวร์ ท้งั หมด
 แจ้งยกเลิก 15 วัน ก่อนวันเดินทาง
: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(ในกรณีที่มกี ารชาระค่าตัว๋ เครื่ องบินเต็มจานวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าตัว๋ ที่เกิดขึน้ ตามจริง)

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
 แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 60 วัน ก่อนการเดินทาง : คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
 แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 60 วัน
: ยึดเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
 ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ
เงินค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
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กรณีจองทัวร์ วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิก
ทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมการสารองตัว๋ เครื่ องบิน
 ทางบริษัทฯได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ว หากท่ านยกเลิกทัวร์ ไม่ ว่าด้ ว ยกรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามจริงประมาณ 1,000 – 5,000 บาท ขึน้ อยู่
กับสายการบินและช่ วงเวลาเดินทาง
 หากได้ ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว แต่ ท่านไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริง และรอ Refund จากสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
 กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อ นทา
การออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ น
เวลาบินเพราะถือว่าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่สามารถนั่งต้องมีคุณสมบัตติ รงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่ น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและช่ วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา และ
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประตูฉุกเฉินประมาณ 20 กิโลกรัม) และจะต้ องไม่ ใช่ ผู้ที่มีปัญหาทางด้ าน
สุ ขภาพและร่ างกาย

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวัน
เดินทาง หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มนา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่ องเที่ยวเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ
เจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัตทิ าง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัตเิ หตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกี ารชารุด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน
ที่ไม่ใช่ การประทับตราอย่างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่อนการเดินทางทุกครั้ง
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทาให้
ท่ านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้อง
ทาพาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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