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ยืนยนัโปรแกรมทวัร์เหมือนกนั แตจ่องกบัเรา ลดให้อีกทา่นละ 700 บาท ทนัที (รีบจองก่อนเตม็) 
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วนัแรก กรุงเทพ • บาหล ี• อนุสาวรยีม์หาภารตะ • วดัอลููวาตู • หาดจมิบารนั  (-/-/เยน็) 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์Dสายการ

บินไทยTHAI INTERNATIONAL AIRWAYS เจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

ก่อนการเดนิทาง 

08.50 น. ออกเดนิทางสู่เกาะบาหลโีดยเที่ยวบนิที ่TG431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ที่บาหล ีเรว็กว่าประเทศไทยหน่ึงชัว่โมง) 

เดินทางสู ่ ย่านคูตา้จะอยู่ทางฝัง่ตะวนัตกเยื้องไปทางใตข้องเกาะบาหล ีดว้ย

ความทีม่ทีะเลหาดคูตา้ที่สวยงาม ที่น่ียงัเพยีบพรอ้มไปดว้ยบาร ์ผบั 

รา้นคา้ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบนิ 

น าท่านแวะถ่ายรูป อนุสาวรียม์หาภารตะสญัลกัษณ์ของเกาะบาหล ี

เป็นรูปของรถศึกเทียมมา้ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรียน์ ัน้เป็นสีขาว 

มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขดัแยง้ของ พี่นอ้งสองตระกูล ซึ่งท ัง้

สองตระกูลต่างกส็บืเชื้อสายมาจากทา้วภรต  จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามทีทุ่่งกรุุเกษตร 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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
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บ่าย เดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพือ่เยี่ยมชม:วดัอลููวาตู(PuraUluwatu) 

หน่ึงในวดัที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสรา้งขึ้นตรงส่วยปรายของหนา้ผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู สูงตระหง่าน

เหนือมหาสมทุรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ตัง้อยู่บนหนา้ผาที่มีความสูงถึง 76 เมตร

เป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลแีทบทกุคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท่้านไดช้ม

ความงามของหนา้ผาสูง เหน็คลืน่ซดัเขา้หาฝัง่เป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดที่จบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของ

ชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจนัทรใ์นยามเยน็ปจัจุบนั หาดจิมบารนั ถอืเป็น

หน่ึงในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีรา้นอาหารซี

ฟูดสท์ี่ต ัง้อยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิ้ม

ลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมกึ ที่

เขา้กนัดกีบักบัน า้จิ้มรสชาตเิด็ด และจดัจา้น  

จากนั้น น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ย่านอบูดุ Evitel Resort Ubudหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วนัที่สอง วดัเทมภคัสริงิค•์ ตลาดปราบเซียน • หมู่บา้นคนิตามณี • ปรุะเบซากหิ ์• วดัเลมพยูางค์ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนั้น เดินทางสูว่ดัน ้ าพศุกัสทิธ์ิ หรอืคนไทยเรยีกว่าวดัเทมภคัสริงิค ์

คนบาหลเีรยีกว่าวดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมบีอ่น า้ศกัดิ์สทิธิ์ซึง่ผุดพรายน า้ขึ้นมา ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชาวดั

น้ีดว้ยเชื่อว่าก าเนิดมาจากพระอนิทร ์จึงมชีาวบา้นนิยมมาอาบน า้ เก็บน า้ไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน า้ศกัดิ์สทิธิ์แห่งน้ี

สามารถรกัษาโรคต่างๆ ขบัไล่สิ่งเลวรา้ยและเพื่อเป็นสริิมงคลแก่ชีวติและตรงทางออกของวดัเทมภคัสริิงคน้ี์เองคือ

ตลาดปราบเซียนมรีา้นขายของพื้นเมอืงต่างๆมากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึง

เป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชื่อใหก้บัตลาดแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู:่ หมู่บา้นคนิตามณีเป็นหมูบ่า้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะไดร้บัชมทศันียภาพที่งดงามของ ภเูขา

ไฟบาตูร(์GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(์Lake Batur) ทีห่มูบ่า้นแห่งน้ี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านชม ปุราเบซากิห  ์(Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกชื่อว่า วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากิห ์(Mother 

Temple of Besakih) วดัที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอนัดบั 1  และส าคญัที่สุดของบาหลี เป็นสถานที่

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
http://travel.thaiza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/273598/
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ท่องเที่ยวที่มนีกัท่องเที่ยวมาเยอืนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของวดันัน้เป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) 

ภเูขาไฟทีสู่งทีสุ่ดของเกาะบาหล ี วดัเบซากหิ ์เป็นวดัในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบาหล ียงัถอืเป็นวดัศกัดิ์สทิธิ์ที่สุด

เหนือวดัท ัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ต ัง้เรียงรายอยู่เป็นข ัน้ๆ กว่า 7 

ข ัน้ไปตามไหล่เขา โดยวดัที่มคีวามส าคญัที่สุด คือ ปุราเปนาทารนั อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งต ัง้อยู่ตรง

กลาง  

 

 

 

 

 

เดินทางสู ่ วดัเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple)ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลแีละมีความส าคญัมากใน

วฒันธรรมบาหลนีัน้ มวีวิทวิทศันท์ีส่วยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝัง่ตะวนัออกของบาหล ีแต่ควรระวงัฝูงลงิแมก็แค็ก

ทีดุ่รา้ยซึง่อาศยัอยู่บรเิวณยอดเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ย่านอบูดุ Evitel Resort Ubudหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วนัที่สาม บาหลสีวงิค•์กาแฟจากข้ีชะมด•วดับราตนั•วหิารทานาตล์อต• ระบ าเกอจกั  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนัน้ เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลีสวิงคB์ali Swing .ใหท่้านไดเ้ล่นกิจกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบัการนัง่

ชงิชา้ โดยค่าใชจ้า่ยส าหรบัลูกคา้ที่ตอ้งการเล่นชิงชา้เพิม่เตมิประมาณ 300 บาท ใชเ้วลานัง่ประมาณ 5 นาท ีหรือถา้

ท่านไมต่อ้งการนัง่ชงิชา้ บรเิวณนัน้มจีดุใหท่้านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่นรงันก ระหว่างนัน้ท่านก็จะไดช้มกาแฟ

ที่มชีื่อเสยีงของบาหล ีCoffee Plantationที่น้ีท่านจะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธิีการด ัง้เดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า 

กาแฟจากข้ีชะมด ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นกาแฟทีห่อมทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น เดนิทางใชเ้วลาประมาณ 2 ช ัว่โมง เยีย่มชม วดับราตนั (Pura UlundanuBratan) 

วดัน้ีต ัง้อยู่ตรงกลางของเกาะบาหล ีอยู่ห่งจากเมอืงเดนพาซาร ์50 กิโลเมตร เป็นวดัที่มีช่ือเสยีงมากของเกาะบาหล ี

ต ัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภเูขาไฟซึ่งเป็นวดัใหญ่ที่ถอืไดว้่าส  าคญัเป็นอนัดบั 

2 รองจากวดัเบซากหี ์โดยสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้แห่งสายน า้ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหล ีวดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50 ,000 

รูเปียห ์ของประเทศอนิโดนีเชยี โดยอากาศในบรเิวณน้ีเยน็สบายตลอดทัง้ปี 

 

 

 

 

 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


BT-BAL01_NOV18-FEB19 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

 

จากนั้น น าท่านไปยงัวิหารทานาตล์อต (pura tanah lot) 

ที่มชีื่อเสยีงที่สุดและเป็นจุดที่มนีกัท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหล ีวหิารน้ีต ัง้อยู่บนผาหินนอกชายฝัง่ใน

เวิ้งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ สิ่งที่ท  าใหว้ดัแห่งน้ีมคีวามพิเศษเน่ืองจากเมือ่ชมวิหารทานาตล์อต

ยามพระอาทติยต์กจะเหน็เป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช่้อใบที่ปกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถงึความอ่อนชอ้ย

ของภาพวาดจนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ชมการแสดงระบ าเกอจกั (Kecak Dance) การแสดงพื้นเมอืงของชาว

บาหลทีีห่าดูไดย้าก ทีผู่แ้สดงเกอืบท ัง้หมดจะเป็นผูช้ายและร่วมกนัรอ้ง

ประสานเสียงว่า “เกอจกั” ที่เลียนแบบเสียงของลิง โดยมีเน้ือเรื่อง

เกี่ยวกบัมหากาพยร์ามายณะ 

เยน็ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกัระดบั Park Regis  Kuta Hotelหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วนัที่สี่ หาดคารามาส•รา้นกฤษณา •สนามบนิ •กรุงเทพ  (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 ถ่ายรูปบริเวณชายหาดที่มีความสวยงาม หาดคา

รามสัKeramasBeachชายหาดสีด าที่เกิดจากแร่ธาตุ

ภเูขาไฟที่เปลีย่นใหเ้มด็ทรายสขีาวเหลอืงกลายเป็นสี

ด าทมฬิ ดูสวยงามแปลกตา ที่ถงึแมจ้ะด าแต่งดงาม

ล า้ค่าแก่จนอยากไปเหยยีบซกัคร ัง้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณ

โกดงัขายของทีร่ะลกึแทบทกุอย่างมารวมไวท้ีน้ี่รา้น Krisnaทีม่ชีื่อเสยีงของบาหล ี

สมควรเวลาเดินสู ่สนามบนิงูระหร์ยั 

16.10 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย  สายการบนิไทย THAI INTERNATIONAL AIRWAYSเที่ยวบนิที่ TG432 

19.25 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

****************************************************************************************************** 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา มหศัจรรย.์..บาหล ีบนิดี พกัดี 4 ดาว (TG) 4วนั 3 คนื 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟทบ์นิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

01 พ.ย. 61 04 พ.ย. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000 

08 พ.ย. 61 11 พ.ย. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000 

15 พ.ย. 61 18 พ.ย. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000 

06 ธ.ค. 61 09 ธ.ค. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000 

12 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000 

20 ธ.ค. 61 23 ธ.ค. 61 TG431/TG432 23,900 23,500 22,900 4,000 

27 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 61 TG431/TG432 25,900 25,500 24,900 4,000 

28 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 61 TG431/TG432 25,900 25,500 24,900 4,000 

29 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 TG431/TG432 25,900 25,500 24,900 4,000 

30 ธ.ค. 61 02 ม.ค. 62 TG431/TG432 25,900 25,500 24,900 4,000 

07 ก.พ. 62 10 ก.พ. 62 TG431/TG432 22,900 22,500 21,900 4,000 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 
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 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,000 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไป

ยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่น

ล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
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5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการ

เดินทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน

ออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

)หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้( 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน  ,การประทว้ง ,การนัดหยุดงาน,

การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปจเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาติ )ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ี

ในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว )ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร ์(  

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปจเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือ

ได ้

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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