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วนัแรก    กรุงเทพฯ - บาหลี - จมิบารนั                      (-/-/เยน็) 

10.30 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออ้นแอร ์

ประต ู7Thai lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.25 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี SL 258  

 

 

 

18.30 น. ถึง สนามบินงูระหร์ยั เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แลว้พบการตอ้นรบัอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (เวลาทอ้งถ่ินท่ีบาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหน่ึงชัว่โมง) 

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจมิบารนั (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

 พรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทรใ์นยามเย็นปัจจุบนั หาดจิมบารนั ถือเป็นหน่ึง

ในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีรา้นอาหารซีฟดูสท่ี์ตั้งอยูเ่รียงรายอยูริ่มชายหาดเป็น
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จาํนวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ไมว่า่จะเป็นกุง้ หอย ป ูปลา หรือปลาหมึกท่ีเขา้กนั

ดีกบักบัน้ําจ้ิมรสชาติเด็ดและจดัจา้น  

จากนั้น นาํท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั Grand Livio Kuta Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 3* ดาวมาตรฐานบาหลี 

วนัที่สอง บารองแดนซ ์- วดับราตนั - นาขั้นบนัได                 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนั้น ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์(BARONG DANCE) เป็นการแสดงระบาํพ้ืนบา้น มีทั้งหมด 5 องก ์เป็นการ

แสดงการต่อสูร้ะหว่างความดีกบัความชัว่ โดยใหบ้ารองสัตวใ์นนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความดี 

และใหร้งัคา สตัวป์ระหลาดตวัรา้ยในนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแหง่ความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก ์

จะเป็นการแสดงท่ีดูแลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายท่ีสีสนัสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการร่ายราํ

ท่ีทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (BUFFET) 

จากน้ัน เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตนั (Pura UlundanuBratan)วดัน้ีตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่างจาก

เมืองเดนพาซาร ์50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบรา

ตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภเูขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้า่สาํคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ

ซากีห ์โดยสรา้งเพือ่บชูาเทพเจา้แห่งสายน้ํา ตามความเช่ือแบบฮินดบูาหลี วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รู

เปียห ์ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเย็นสบายตลอดทั้งปี 

จากนั้น  นําท่านสู่ นาขา้วขั้นบันได(RICE TERRACE) เป็นนาขา้วท่ีสวยท่ีสุด และเป็นจุดชมวิวสามารถมอง

ออกไปไดไ้กลถึงภเูขาบาตรู ์มีพื้ นท่ี 6 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขั้นบนัไดท่ีเรียงกนัเป็น

ชั้นๆอยา่งสวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรปูใกล้ๆ ได ้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นาํท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั  GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานบาหลี  

วนัที่สาม วดันํ้าพศุกัดิ์สิทธ์ิ – คินตามณี – วดัเบซากิห ์- วดัเลมปูยางค ์   (เชา้/กลางวนั/เยน็)     

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากน้ัน เดินทางสู่วัดนํ้าพุศกัสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภคัสิริงค ์คนบาหลีเรียกว่าวดั PuraTirtaEmpul 

ภายในวดัมีบ่อน้ําศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน้ําข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบชูาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่กาํเนิดมาจาก

พระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน้ํา เก็บน้ําไปด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าบ่อน้ําศักด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถ

รกัษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวรา้ยและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เอง

คือตลาดปราบเซียนมีรา้นขายของพ้ืนเมืองต่างๆมากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคา

ของแบบสุดๆ จงึเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งช่ือใหก้บัตลาดแห่งน้ี  

เท่ียง เดินทางสู:่ หมู่บา้นคินตามณี(KINTAMANEE) เป็นหมูบ่า้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะได ้

 รบัชมทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบาตรู(์Lake Batur) ท่ี

หมู่บา้นแห่งน้ี พรอ้มรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต  ์ชมความงาม

บรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 
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จากน้ัน นําท่านชม ปุราเบซากิห ์(Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกชื่อวา่ วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากิห ์

(Mother Temple of Besakih) วดัท่ีใหญ่ท่ีสุด มคีวามสวยงามท่ีสุดอนัดบั 1  และสาํคญัท่ีสุดของบาหลี 

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยอืนเป็นจาํนวนมาก โดยดา้นหลงัของวดัน้ันเป็นภเูขาไฟกุนุง

อากุง (Mount Agung) ภเูขาไฟท่ีสงูท่ีสุดของเกาะบาหลี  วดัเบซากหิ ์เป็นวดัในศาสนาฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสุด

ของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ 

ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆ กวา่ 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวดัท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด คือ ปุ

ราเปนาทารนั อากุง (Pura PenataraaAguan) ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง 

เดินทางสู ่ วดัเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมีความสาํคญั

มากในวฒันธรรมบาหลีน้ัน มวีวิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของพ้ืนท่ีริมเกาะทางฝัง่ตะวนัออกของบาหลี แต่ควร

ระวงัฝงูลิงแม็กแค็กท่ีดุรา้ยซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณยอดเขา 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั U HOTELหรือเทียบเทา่ระดบั 3* ดาว ของมาตรฐานบาหลี 

วนัที่ส่ี บาหลี สวิงค ์– วิหารทานาตล์อต – รา้นกฤษณา – กรุงเทพฯ         (เชา้/กลางวนั/-)     

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลีสวิงค ์Bali Swing ใหท่้านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบั

การนัง่ชิงชา้ โดยค่าใชจ้า่ยสาํหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการเล่นชิงชา้เพ่ิมเตมิประมาณ 300 บาท ใชเ้วลานัง่

ประมาณ 5 นาที หรือถา้ท่านไมต่อ้งการนัง่ชิงชา้ บริเวณน้ันมีจุดใหท่้านไดถ่้ายรปูสวยสวยมากมาย  

 นําท่านไปยงั วิหารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพ

มากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ีตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝัง่ในเวิ้ งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลียว

คล่ืน ส่ิงท่ีทาํใหว้ดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น

เสมือนภาพของหอคอยสีดาํและไมช้อ่ใบท่ีปกคลุมหน้าผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจีน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถกูท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอยา่งมารวมไวท่ี้น้ี 

 รา้น Krisna ท่ีมช่ืีอเสียงของบาหลี        

 ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบินงูระหร์ยั 

19.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินที่ SL 259 

23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

********************************************************************** 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทางราคา มหศัจรรย.์...บินลดัฟ้า เที่ยวบาหลี บิน SL 4 วนั 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 30 12,900 12,500 11,900 3,500 

02 พ.ย.62 05 พ.ย.62 30 12,900 12,500 11,900 3,500 

08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 30 13,900 13,500 12,900 3,500 
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09 พ.ย.62 12 พ.ย.62 30 13,900 13,500 12,900 3,500 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

16 พ.ย.62 19 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

23 พ.ย.62 26 พ.ย.62 30 14,900 14,500 13,900 3,500 

04 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

12 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

19 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

26 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 30 16,900 16,500 15,900 3,500 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 30 17,900 17,500 16,900 3,500 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 30 17,900 17,500 16,900 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 30 17,900 17,500 16,900 3,500 

02 ม.ค.63 05 ม.ค.63 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

09 ม.ค.63 12 ม.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

16 ม.ค.63 19 ม.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

23 ม.ค.63 26 ม.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

30 ม.ค.63 02 ก.พ.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

06 ก.พ.63 09 ก.พ.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 30 16,900 16,500 15,900 3,500 

13 ก.พ.63 16 ก.พ.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

20 ก.พ.63 23 ก.พ.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

27 ก.พ.63 01 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

05 มี.ค.63 08 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

12 มี.ค.63 15 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

19 มี.ค.63 22 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

26 มี.ค.63 29 มี.ค.63 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
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 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้ับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดที่ไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถกูปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขับรถ,ผูช่้วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิปค่ะ) 
เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 55 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคา่มดัจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 40 - 55 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 
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 ยกเลิกภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะทาํการ

เล่ือน การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผูเ้ดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํ

การออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการ

ปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่นํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน,การประทว้ง,

การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบตัิ

ทางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเท่ียว (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปตา่งๆหรือแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลายการต์นู 

ที่ไม่ใช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

หาก ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของทา่น ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาํ

ใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น 

ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์า

ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของ

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


