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**ท่ำนสำมำรถก ำหนดวนัเดนิทำงเองได้ทุกวนั**



น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่หว้งเวลำแห่งควำมสุขอยำ่งสมบูรณ์แบบ   ลดัฟ้ำดว้ย “สำยกำรบนิไทย”

06.00 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนท่ีจุดนดั ประตูทำงเข้ำ 2 เคำน์เตอร์ C พบกบัเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัลีลำวดี - ฝ่ำยขำย        
ขออนุญำตสวสัดีท่ำนและครอบครัว ดูแลควำมพร้อมดำ้นเอกสำร รวมถึงส่งท่ำนเขำ้สู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

08.55 น. ทะยำนสู่เกำะบำหลีดว้ยเท่ียวบิน TG 431 พร้อมรับบริกำรจำกมคัคุเทศกข์องบริษทัเรำ ตลอดจนเจำ้หนำ้ท่ีจำก
กำรบินไทย ใหท่้ำนไดมี้เวลำพกัผอ่นรำว 5 ช.ม.

14.20 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนงูรำรัย “Ngurah Rai Airport” เมืองเดนพำซำร์ ซ่ึงเป็นสนำมบินท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อ
ระลึกถึงวรีบุรุษท่ีต่อสู้กบัชำวดชัต ์

หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อย..

DAY 1 วนัแรกของกำรเดนิทำง



“ปุรำทำนำห์ลอต” หรือ วดัทำนำห์ลอต 
แลนด์มำร์คส ำคญัท่ีห้ำมพลำด 1 ใน 5 ของวดัที่สร้ำง
ริมชำยฝ่ังทะเลของเกำะบำหลี โดยส่วนของวิหำรนั้น
ตั้งอยูบิ่นผำหินนอกชำยฝ่ัง ในช่วงเวลำน ้ ำข้ึนวดัจะถูก
โอบลอ้มไปดว้ยน ้ ำ สวยงำมรำวกบัอยูก่ลำงทะเล และ
ในช่วงน ้ ำลงจะพบกบัทำงเดินหินท่ีสำมำรถเดินขำ้ม
ไปยงัวดัเพื่อสักกำระเทพเจำ้แห่งทอ้งทะเล นบัเป็นวดั
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีชำวบำหลีให้ควำมเคำรพบูชำอย่ำงมำก 
และถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส ำคญัท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม
มำชม และถ่ำยภำพพระอำทิตยต์กดินอีกดว้ย

PURA THANA LOT

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำร



หรือเทียบเท่ำ

รับรองท่ำน และครอบครัว ณ ท่ีพกั...



PURA 
ULUN DANU BATUR

เป็นวดัท่ีสร้ำงข้ึนเพ่ือบูชำเทพแห่งน ้ ำดำนุตำมควำมเช่ือ
ของศำสนำฮินดูแบบบำหลี แต่วัดน้ีจะไม่ได้อยู่ติด
ทะเลสำบแบบใกลชิ้ดเหมือนวดับรำตนั แต่ตั้งอยูบ่ริเวณ
ปำกปล่องภู เขำไฟแทน สำมำรถมองเห็นวิวของ
ทะเลสำบบำตูร์ และภูเขำบำตูร์ไดอ้ยำ่งเตม็ตำ

DAY 2 วนัทีส่องของกำรเดนิทำง
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม



PURA BESAKIH

“ปุรำเบซำกห์ิ” (Pura Besakih) หรือ วดัเบซำกห์ิ เป็นวดัท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุด
บนเกำะบำหลี คนท่ีน่ียกใหเ้ป็นวดัหลวง (Mother Temple) ในศำสนำฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของบำหลี และยงัถือวำ่เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือของวดัทั้งปวง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร



วัดเทมภัคสิริงค์ (Pura Tirta Empul) หรือ “วัดน ำ้พุศักสิทธ์ิ”
ชำวบำหลีส่วนใหญ่มกัเรียกว่ำ “ปุรำเตียร์ตำอมัปึล” ภำยในวดัมีบ่อน ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิ
ใสสะอำดท่ีผุดข้ึนจำกใตดิ้น เป็นท่ีเคำรพสักกำระของชำวบำหลี เช่ือว่ำถำ้ไดม้ำ
อำบน ้ ำ หรือน ำน ้ ำลำ้งหนำ้จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิงเลวร้ำย ทั้งยงัรักษำโรค
ต่ำงๆ อีกดว้ย

PURA TIRTA EMPUL



ตลำดงำนศิลป์อูบุด (Ubud Art Market) แหล่งรวบรวมสินคำ้ของแฮนดเ์มด งำนหตัถกรรมมำกมำย
หลำยแบบใหเ้ลือกชอ้ปกนั แต่ละช้ินแลดูมีเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกศิลปวฒันธรรมของคนท่ีน่ี

UBUD ART MARKET

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร



หรือเทยีบเท่ำ

รับรองท่ำนและครอบครัว ณ ท่ีพกั ...



เป็นตลำดท่ีขำยสินคำ้พื้นเมืองรำคำถูกมำกมำย เช่น 
ผำ้พนัคอ ผำ้โสร่งพื้นเมือง กระเป๋ำหนัง ตุ๊กตำไม้
แกะสลกั พวงกุญแจ ฯลฯ ตลำดแห่งน้ีไดรั้บฉำยำว่ำ
ตลำดปรำบเซียน เน่ืองจำกคนขำยทุกร้ำนสำมำรถพูด
ภำษำไทยได ้รับเงินไทย จึงซ้ือง่ำย ขำยคล่อง และยงั
ต่อรำคำไดถู้กมำก 

ตลำดปรำบเซียน 

DAY 3 วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ปุรำอูลันดำนูบรำตัน” หรือวดัอูลนั
ดำนูบรำตนั ตั้งอยูบ่ริเวณกลำงน ้ำริมทะเลสำบบรำตนั มีฉำกหลงัเป็น
ภูเขำไฟสูงทะมึน บำงช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขำว ดำนุ เทพแห่ง
สำยน ้ ำ มีลกัษณะเด่นตรงศำลำซ่ึงมีหลงัคำทรงสูงท่ีเรียกว่ำเมรุ มุง
ด้วยฟำงซ้อนกันถึง 11 ชั้น โดดเด่นสวยงำมมำก มักปรำกฏอยู่
ในภำพถ่ำยโฆษณำกำรท่องเท่ียวของบำหลีเสมอ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบบรำตัน ทะเลสำบท่ี
มีมนต์ขลงั มีฉำกหลงัคือทุ่งขำ้วขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลำดต ่ำลง 
อยูท่ี่ เบดูกลั (Bedugul) ในตอนเชำ้หำกปรำศจำกหมอกจะได้
เห็นววิท่ีสวยงำมของยอดเขำคินตำมณี (Kintamani) เมำตอ์ำกุง 
(Mount Angung) เร่ือยไปจนถึงทำงทิศตะวนัออก 

LAKE BRATAN

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 



“วัดอูลูวำตู (Uluwatu)” หน่ึงในวดัหลกัประจ ำท้องทะเลท่ีชำวบำหลี
เคำรพ ผำสูงชันเกือบ 100 เมตร วดัน้ีสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 10 นักบวช
บรรพกำลเขำ้ถึงควำมหลุดพน้ ณ วดัน้ี ซ่ึงประตูผ่ำซีกหรือจนัดี เบินตำร์ 
ของวดัสลกัเป็นลกัษณะของปีก และทำงเขำ้สู่ลำนวดัชั้นท่ีสอง มีประจ ำ
ยำมเป็นรูปป้ันพระพิฆเนศเศียรช้ำง ท่ีผูค้นนับถือว่ำเป็นเทพท่ีปัดเป่ำ
อุปสรรค …     **ส่วนลำนวดัชั้นในเขำ้ไดเ้ฉพำะผูท่ี้จะสวดบูชำ**
-----------------------------------------------------------------------------------

ULUWATU TEMPLE

KECAK FIRE DANCE
ชมกำรแสดงพื้นเมือง Kecak fire dance พร้อมววิพระอำทิตยต์ก
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำดว้ยอำหำรทะเล ณ 



หรือเทียบเท่ำ

รับรองท่ำนและครอบครัว ณ ทีพ่กั ...



หลงัจำกน้ันน ำท่ำนสู่ใจกลำงย่ำนกตูำร์
ใหท่้ำนไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคำ้พ้ืนเมืองยำ่น KUTA และน ำท่ำน

ไปชอ้ปป้ิงท่ีหำ้ง DFS Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินโดนีเซีย... 

16.10 น. ออกเดินทำงจำก สนำมบินงูรำรัย “Ngurah Rai Airport” โดย สำยกำรบินไทยแอร์เวย์ 
เท่ียวบิน TG 432

19.25 น. เพียงชัว่ครู่ “บินลงสู่ภำคพ้ืนประเทศไทย ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ”         
ดว้ยภำพ ควำมทรงจ ำอนัแสนวเิศษ มคัคุเทศกข์องท่ำน ขอขอบพระคุณในควำมไวว้ำงใจ 
ท่ีใหเ้รำบริหำรจดักำรช่วงเวลำแห่งควำมสุขของท่ำน และคนท่ีท่ำนรัก      

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 

DAY 4
วนัทีส่ี่ของกำรเดนิทำง
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม



ประเภทผู้เดนิทำง

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรับจ ำนวนผู้เดนิทำง

4 ท่ำน
(รำคำต่อท่ำน)

6 ท่ำน
(รำคำต่อท่ำน)

8 ท่ำน
(รำคำต่อท่ำน)

ผู้ใหญ่
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตียงเสริม )
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตียงเสริม )
พกัเดีย่วเพิม่
มตีั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

78,900
77,900
76,900
75,900
12,000
16,200

72,900
71,900
70,900
69,900
12,000
16,200

66,900
65,900
64,900
63,900
12,000
16,200

อตัรำค่ำบริกำร

*** อตัรำตรำค่ำบริกำรไม่รวมค่ำอำหำร ***



ประเภทผู้เดนิทำง
อตัรำค่ำบริกำรส ำหรับจ ำนวนผู้เดนิทำง

4 ท่ำน
(รำคำต่อท่ำน)

6 ท่ำน
(รำคำต่อท่ำน)

8 ท่ำน
(รำคำต่อท่ำน)

ผู้ใหญ่
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตียงเสริม )
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตียงเสริม )
พกัเดีย่วเพิม่
มตีั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

84,900
83,900
82,900
81,900
12,000
16,200

78,900
77,900
76,900
75,900
12,000
16,200

72,900
71,900
70,900
69,900
12,000
16,200

อตัรำค่ำบริกำร

*** อตัรำตรำค่ำบริกำรรวมค่ำอำหำร ***



อตัรำนีร้วม
• ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสำยกำรบินท่ีระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมท่ีพกั 3 คืน (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง)
• ค่ำรถรับส่งระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ
• ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี, 
• มคัคุเทศกข์องบริษทัจำกกรุงเทพ ฯ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกนัอุบติัเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบติัเหตุในวงเงิน 300,000 บำท

อตัรำนีไ้ม่รวม
• ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง
• ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศพัท ์ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%



เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 14 วนั
- ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่จ่ำยในนำม บริษัท ลลีำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกดั
- ช ำระโดยเงินสด
- สำมำรถช ำระค่ำมดัจ ำผำ่นทำงเวบ็ไซดไ์ด ้www.Leelawadee.holiday
- ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผำ่นธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร์ Fax. 02-6640023)
ช่ือบญัชี บริษัท ลลีำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรำยวนั เลขที ่ 639-1-00265-5

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทำง

กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจง้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนัท ำกำร มฉิะน้ัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงนิมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอตัรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงนิทั้งหมด



หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีเคยเดินทำงแลว้มีประวติัควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย,

ด่ืมสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุน่วำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อควำมสุขของคณะผูเ้ดินทำงส่วนใหญ่

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีมีอำยคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อควำมปลอดภยัของท่ำนผูเ้ดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมประสงคจ์ะลกัลอบเขำ้ประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอนัมิใช่กำรท่องเท่ียว

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำใหห้รือไม่ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพื่อหำขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกรำบขออภยั
เพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

•
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำใหห้รือไม่ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปดว้ย (กรุณำแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพื่อหำขอ้สรุป

ร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกรำบขออภยัเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำใหห้รือไม่ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหแ้ก่ลูกคำ้ท่ำนต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์
ของผูร่้วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหำคณะ
ทวัร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนตอ้งกำร

• ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหกัเงินค่ำใชจ่้ำย 
• โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร
• หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร
• ในกรณีท่ีท่ำนขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทำง โดยสำมำรถขอวซ่ีำไดท้นัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำและค่ำเปล่ียน

ช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำในทุกกรณี หำกมีกำรยืน่วซ่ีำแลว้



• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทำงเขำ้หรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตวัของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกตอ้ง, พกพำส่ิงของผดิกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิไดเ้ดินทำงเพรำะเหตุภยัธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบิน

• ส ำหรับท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำย กรุณำแจง้ให้
บริษทัฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยนืยนัส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผูเ้ดินทำงซ้ือตัว๋หรือช ำระค่ำใชจ่้ำยใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บกำรยนืยนัดงักล่ำว แลว้ต่อมำ
ทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน

• บริษทัฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 10 วนั หำกท่ำนเห็นวำ่รำยกำรท่องเท่ียวดงักล่ำวไม่ตรงตำมควำม
ประสงคข์องท่ำน ไม่วำ่จะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 
โดยแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนั หำกท่ำนยนืยนัจะออกเดินทำง บริษทัฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ ำเป็นหรือสุดวสิัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, กำรประทว้ง, กำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, อุบติัเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีเพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหไ้ดม้ำกท่ีสุด

• สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรไดร้วมค่ำเขำ้ชมไวแ้ลว้ หำกในวนัเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดงักล่ำวปิดท ำกำร  บริษทัฯ จะคืนเงินค่ำเขำ้ชมใหแ้ก่ท่ำนตำมท่ีระบุไวใ้น
เอกสำรของสถำนท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเขำ้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำชำ้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวำ่งกำรเดินทำงท ำใหท้่ำนไม่
สำมำรถเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวดงักล่ำวได ้โดยมิใช่ควำมผดิของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเขำ้ชมใหแ้ก่ท่ำน

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอยำ่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่ำน อนัเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวั
นกัท่องเท่ียวเอง

• ของก ำนลัต่ำง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให ้( ถำ้มี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่ำนสำมำรถเลือกใชข้องก ำนลัดงักล่ำวในขณะร่วม
เดินทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ำมอธัยำศยั

• ต ำแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยำยำมจดั
ท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมใหดี้ท่ีสุดภำยใตล้กัษณะต ำแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสำยกำรบินจดัให้มำ

• บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีควำมยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริกำรแก่ท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีเช่ือมัน่ในมำตรฐำนของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทำงไปท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขำ้ใจ
ถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่ำนไดเ้ดินทำงไป

• เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


