
BALI
13 – 16 เมษายน 2561



น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ   ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

06.00 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัด ประตทูำงเขำ้ 2 เคำนเ์ตอร ์C พบกับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทลีลำวดี                       
- ฝ่ำยขำย ขออนุญำตสวัสดีทุกท่ำน ดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร รวมถึงส่งท่ำนเข้ำสู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

08.55 น. ทะยำนสู่เกำะบำหลีด้วยเที่ยวบิน TG 431 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ 
จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 5 ช.ม.

14.20 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนงูรำรัย “Ngurah Rai Airport” เมืองเดนพำซำร์ ซึ่งเป็นสนำมบินที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึง
วีรบุรุษที่ต่อสู้กับชำวดัชต์หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อย

Day 1



“วัดอูลูวำตู (Uluwatu)” หนึ่งในวัดหลักประจ ำท้องทะเลทีช่ำวบำหลีเคำรพ ผำสูงชันเกือบ 100 เมตร ณ ริมด้ำนตะวันตกของบูกติ
บำ-บูชำ ตั้งอยู่บนสุดปลำยหนิรมิดงุ … วัดนี้สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 10 นักบวชบรรพกำลเข้ำถึงควำมหลุดพน้ ณ วัดแห่งนี้ ประตู 
ผ่ำซีก หรือ จันดี เบินตำร์ ของวัดสลักเป็นลักษณะของปีก และทำงเข้ำสู่ลำนวัดชัน้ทีส่อง ประจ ำยำมโดยรูปปัน้พระพฆิเนศเศียรชำ้ง 
ที่ผู้คนนับถือว่ำเป็นเทพที่ปดัเป่ำอุปสรรค …

**ส่วนลำนวัดชั้นในเข้ำได้เฉพำะผูท้ี่จะสวด
บูชำ**ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร RIMBA JIMBARAN BALI BY AYANA



ที่พัก

หรือเทยีบเท่า



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ำนเดินทำงไปชมกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรมอันเก่ำแก่ของบำหลี 

“ระบ ำบำรองดำ๊นซ์” เป็นกำรแสดง ร่ำย
ร ำระบ ำสิงโตเทพเจ้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นกำร
ต่อสู้อันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่ำง “บำรอง” 
สิงห์โตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึ่งเป็น
ควำมดี และ “รังดำ” ตัวมำรซึ่งมำกด้วย
เวทย์มนต์มหำศำล เป็นสัญลักษณ์ของ
ควำมชั่วร้ำย Day 2



“ปุรำเบซำกิห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซำกิห์ เป็นวัดที่มีควำมส ำคัญทีสุ่ดบนเกำะบำหลี คนที่นี่ยกให้เป็นวัดหลวง (Mother 
Temple) เป็นวัดในศำสนำฮินดูทีใ่หญ่ที่สดุของบำหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร 



วัดเทมภัคสิริงค์ (Pura Tirta Empul) หรือ “วัดน้ ำพุศักสิทธิ์” คนบำหลี
ส่วนใหญ่มักเรียกว่ำ “ปุรำเตียร์ตำอัมปึล” ภำยในวัดมีบ่อน้ ำ ศักดิ์สิทธิ์ใสสะอำด
ที่ผุดขึ้นจำกใต้ดิน เป็นที่เคำรพสักกำระของชำวบำหลี ชำวบำหลีเชื่อว่ำถ้ำได้มำ
อำบน้ ำจะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้ำย ทั้งยัง รักษำโรคต่ำงๆ



ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร

เป็นตลำดที่ขำยสินค้ำพื้นเมืองรำคำถูกมำกมำย เช่น ผ้ำพันคอ 
ผ้ำโสร่งพื้นเมือง กระเป๋ำหนัง ตุ๊กตำไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ 
ตลำดแห่งนี้ได้รับฉำยำว่ำตลำดปรำบเซียน เนื่องจำกคนขำยทุกร้ำน
สำมำรถพูด ภำษำไทย ได้ รับเงินไทย จึงซื้อง่ำย ขำยคล่อง และยัง
ต่อรำคำได้ถูกมำก 

ตลาดปราบเซียน 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่

ปุรำกัวกำจำห์หรือ วัดถ้ ำช้ำงมีสิ่งที่ โดดเด่นคือ แผ่นหิน
แกะสลักหน้ำปำกทำงเข้ำถ้ ำ ลักษณะเป็นกำรเจำะจำกด้ำนหน้ำของหิน
ผำ มองดูคล้ำยใบหน้ำช้ำง บ้ำงก็ว่ำคล้ำยยักษ์ อ้ำปำกกว้ำง ชำว
บำหลีเชื่อว่ำคือปำกของปีศำจร้ำย

Pura Goa Gajah



ที่พัก

หรือเทียบเท่า



ปุรำทำมันอำยุน “Pura Taman Ayun” เป็นวัดที่ เคยเป็นวัง
เก่ำ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์รำชวงศ์เม็งวี ก ำแพงและ
ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลำยวิจิตรบรรจง หลังคำปู
ด้วยหญ้ำ สิ่งก่อสร้ำงด้ำนใน ตกแต่งลวดลำยงดงำมตำม แบบ
บำหลีแท้ๆ

เช้า บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำรอำหำร

Day 3



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ปุรำอูลันดำนูบรำตัน” หรือวัดอูลัน
ดำนูบรำตัน ตั้งอยู่บริเวณกลำงน้ ำริมทะเลสำบบรำตัน มีฉำก
หลังเป็นภูเขำไฟสูงทะมึน บำงช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขำว ดำนู
เทพแห่งสำยน้ ำ มีลักษณะเด่นตรงศำลำซึ่งมีหลังคำทรง สูงที่
เรียกว่ำเมรุ มุงด้วยฟำงซ้อนกันถึง 11 ชั้น โดดเด่นสวยงำม
มำก มักปรำกฏอยู่ในภำพถ่ำยโฆษณำกำรท่องเที่ยวของบำหลี
เสมอ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบบรำตัน ทะเลสำบที่มมีนตข์ลัง 
มีฉำกหลังคือทุ่งข้ำวขั้นบันไดทีค่่อย ๆ ลำดต่ ำลง อยู่ที่ เบดูกัล
(Bedugul) ในตอนเช้ำหำกปรำศจำกหมอกจะไดเ้ห็นวิวที่ 
สวยงำมของยอดเขำคินตำมณี (Kintamani) เมำต์อำกุง
(Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทำงทิศตะวันออก 



“ปุรำทำนำห์ลอต” หรือ วัดทำนำห์ลอต เป็นวัดที่
ตั้งอยู่บนชำยหำดริมทะเล 1 ใน 5 ของเกำะบำหลี 
เรียกได้ว่ำยื่นลงไปในทะเลเลยทีเดียว ลักษณะกำร
สร้ำงบนโขดหินคล้ำยเกำะเล็ก ๆ เวลำน้ ำขึ้น จึงดู
เหมือนวัดอยู่กลำงทะเล เวลำน้ ำลง ผู้คนสำมำรถ
เดินข้ำมทำงเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีควำม
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชำวบำหลีให้ควำมเคำรพบูชำอย่ำง
มำก และยังมีทิวทัศน์รวมถึงบรรยำกำศที่
สวยงำม

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร MALASTI TANAH LOT



ที่พัก

หรือเทียบเท่า



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลังจำกนั้นน ำทำ่นสู่ใจกลำงย่ำนกตูำร์

ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองย่ำน Kuta และน ำท่ำนไปช้
อปปิ้งที่ห้ำง DFS Duty Free ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย... 

16.00 น. ออกเดินทำงจำก สนำมบินงูรำรัย “Ngurah Rai Airport” โดยสำยกำรบิน                  
ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG 432

19.05 น. เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภำคพื้นประเทศไทย ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ”         
ด้วยภำพ ควำมทรงจ ำอันแสนวิเศษ มัคคุเทศก์ของท่ำน ขอขอบพระคุณในควำมไว้วำงใจ ที่ให้
เรำบริหำรจัดกำรช่วงเวลำแห่งควำมสุขของท่ำน และคนที่ท่ำนรัก      

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร 

Day 4



ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด

59,900
58,900
57,900
56,900
19,500
13,900

57,900
56,900
55,900
54,900
19,500
13,900

58,900
57,900
56,900
55,900
19,500
13,900

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ 

579
569
559
549
384
440

579
569
559
549
384
440

อัต
รา
คา่
บร

กิา
ร

คะแ
นน

สะส
มส

มา
ชกิ

**อัตราค่าบริการดังกล่าวส่าหรับจา่นวนผูเ้ดินทาง 15 ท่าน** หากมีจ่านวนผูเ้ดินทาง 10-14 ท่าน เพิ มท่านละ 8,000.-



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ
• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพ ฯ ที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท่าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื อนไขการชา่ระเงนิ : ส่าหรับการจอง กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท
ช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด
- ช่าระโดยเงินสด
- สามารถช่าระค่ามัดจ่าผ่านทางเว็บไซด์ได้ www. Leelawadee.holiday
- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคาร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรายวัน เลขที   639-1-00265-5

“การจา่ยสว่นที เหลอื” กรุณาช่าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจา่
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบรษิัทฯ มีความจ่าเป็นตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตั๋ว

เครื องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอล
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของ
สถานที นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที 
ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเที ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป
กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั ง
ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ท่านได้เดินทางไป

• เมื อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


