
 

 

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ ABL141-01 FD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ราคาเร่ิมต้นท่านละ 22,888 บาท  
รวมประกันเดินทาง Covid-19 ครอบคลุมวงเงิน 25,000 USD 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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

ไม่มีราคาเด็ก 

2,500 15  
25-28 มิถุนายน 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  

เท่ียวบิน 
DEPARTURE    FD396 DMK-DPS 06.45-12.00  
RETURN  FD397 DPS-DMK 12.30-16.05 
 
 
 
03.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้

3 เคาน์เตอร์สายการบิน AirAsia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 
06.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงรูะห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชยี 

โดยสายการบิน Air Asia เทีย่วบนิที่ FD396 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงรูะห์ไร เกาะบาหลี น าท่านผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินท่ีบาหลีเร็วกว่าไทยหน่ึงชัว่โมง 
GMT+8)  

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

มากท่ีสุดในบาหลี ตัง้อยู่บนผาหินนอกชายฝ่ังในเว้ิงอ่าวท่ีเกิดจากการกัดเซาะ
ของเกลียวคล่ืน  จากนัน้เราจะมุ่งหน้าขึ้นทางตอนเหนือสู่เขตบดูกุล Bedugul 
เพ่ือไปชม 
Pura Ulun Danu Bratan เป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลีมัก
ได้พบภาพวัดแห่งนี้ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของบาหลี หรือตาม
นิตยสารท่องเท่ียวอยู่เสมอ ตั้งอยู่บริเวณกลางน ้า   ริมทะเละสาบบราตัน มี
ฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 
ชาวบดูกุลสร้างวัดแห่งนี้เพ่ือเป็นที่สักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลทะเลสาบของ
พวกเขา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่ 2) 
จากนัน้น าคณะส่งที่พักในเมือง Kuta เมืองชายทะเล บรรยากาศคึกครื้น มทีัง้ 
Night life ห้างสรรพสินค้าให้ท่านได้เดินเล่นยามค า่คืน   

วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ - บาหลี – วัดอูลุนดานูบราตัน – ทานาล็อต - เมอืง Kuta เมืองชายทะเล   
            อาหาร เที่ยง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  
5-7 วันก่อนวันเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) 

เดินทางสู่ Pura lempuyang ประตูสวรรค์ เป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมที่สุดในขณะนี้   
เพราะท่านจะได้ถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง 
หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี และได้ชื่นชมความงามของวัด
เก่าแก่ที่สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมของชาวบาหลีตาม ในเรื่องคติความเชื่อของ
ศาสนา พราหมณ์-ฮินดูท่ีแบ่งพ้ืนทีข่องวัดเป็น3 ส่วนเหมือนกับร่างกาย มนษุย์ 
โดยชั้น บนสุดจะเป็นที่ประทับขององค์พระ ศิวะ หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุด 3 
พระองค์(ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

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

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  
      พร้อมชมวิวของภูเขาไฟและทะเลสาบแห่งนี้พร้อมอากาศที่เย็นสบายตลอดป ี
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เขต Tempak siring ในบริเวณนี้มีวัดที่คนไทยเรียกกันว่า วัดน ้าพุศักด์ิสิทธิ์ หรือ Pura 

Tirta Empul ในวัดจะมีบ่อน ้าศักด์ิสิทธิ์ซึ่งผุดพรายน ้าขึ้นมา ชาวบาหลีล้วนเคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่า
ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปด่ืมกินเพราะเชื่อว่าน ้าจากบ่อศักด์ิสิทธิ์แห่ง
น้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่ส่ิงเลวร้ายและจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเม่ือได้อาบหรือด่ืมกิน และตรง
ทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพ้ืนเมืองต่างๆ มากมายให้ท่านไดใ้ช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุด ๆ  จึงเป็นที่มาที่คนไทยตัง้ชื่อให้กับตลาดแห่งนี้ และที่สุดท้าย

วันท่ีสอง        ประตูสวรรค ์ - หมูบ่้านคินตามณี – รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟ  บาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู –  น ้าพุ
ศักด์ิสิทธิ ์– ตลาดปราบเซียน -  Bali Swing - ชายหาดจิมบารนั       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ที่พลาดไม่ได้คือการได้ลองเล่น Bali Swing เพ่ือเก็บภาพที่ระลึกได้จากที่แห่งนี้ (ไม่รวมค่าเล่น Swing
ราคาท่านละ 150,000 rupiah หรือประมาณ 350 บาท) 

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

   
โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) 
 ทริปวันนี้น าท่านเที่ยวชมเกาะนูซาเพนนิดาที่สวยงาม เป็นเกาะที่อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี ภายในเกาะเป็นเนินเขาที่มีระดับความสูง บน
เกาะมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม เช่น เกาะไดโนเสาร์ ผาแอ่งน ้าธรรมชาติ ชายหาดท่ีน ้า
ใสสะอาด  และยังเป็นแหล่งด าน ้าท่ีมีชื่อเสียง เดินทางปยังท่าเรือ Sanur นัง่เรือ
ไปประมาณ 45 นาที จากนัน้ไกด์บนเกาะน าท่านไปชม อันได้แก่  
Kelingking beach เกาะไดโนเสาร์  
Broken beach ผาแอ่งน ้าธรรมชาติ ท่ีถูกกัดเซาะเป็นหลุมขนาดใหญ่ 
Angel  Billabong แหล่งน ้าท่ีขังตัวในก้อนหินท่ีโดนกัดเซาะ  

วันท่ีสาม        เกาะนูซาเพนนิดา - เกาะไดโนเสาร์ - ผาแอ่งน ้าธรรมชาติ – Angel  Billabong - ชายหาด Crystal beach  
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Crystal beach ชายหาดท่ีน ้าใสราวกับคริสตัลตามชื่อชายหาด  
  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่ 8) 
   

โรงแรม : Grand Ixora Hotel (4Star) หรือระดับเทียบเท่า  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  
5-7 วันก่อนวันเดินทาง 

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

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

*********************************** 
เงื่อนไขเข้าประเทศอินโดนีเซีย 
ประกาศอัพเดท ณ วันท่ี 20 เมษายน ทางบาหลียังมีกฎการให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศดังน้ี 
- 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 
ส าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทด าเนินการให้) เตรียมเอกสารให้พร้อมเอกสารรับรองการฉีด
วัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ International 
Vaccinated Certificate) 
ส าหรับชาวต่างชาติเท่านัน้ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 10,000 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสี่        พักผ่อนตามอัธยาศัย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
 อาหาร เช้า 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครัง้นี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง  
โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) 
โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  
มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  
 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านัน้ 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-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 ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได้) 

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

พักเด่ียวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พัก
ในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  



 

 

 

 

 

 

 

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ กรณีต้องการซื้อเพ่ิม (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 แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรกัษากรณลูีกค้าติดเชือ้โค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน
ครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง 
บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดย
ทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท า
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ี
บริษัทฯ 

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

วัน) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบนิเรยีกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบรษิัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. ค่าเล่น Bali Swing ราคาท่านละ 150,000 rupiah หรือ ประมาณ 350 บาท สามารถซื้อตัว๋ได้ทีห่น้างาน 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท /ส าหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจท่าน  
9. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษิัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบหุรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   
9. กรณผีู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน้ บรษิัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านัน้ 
11. ผู้จัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 


