
 

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรแกรมพิเศษสาํหรบัทุกท่าน ที�ทางลีลาวดีพรอ้มมอบให ้จากใจจรงิ 
ความสุข ในยามนอน โรงแรมหรูที�นาํเสนอใหท่้านในระดบัมาตรฐานที�ท่านพึงพอใจ 

GRAND HYATT BALI  / KAMADALU RESORT & SPA  

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดิีมาใหท่้าน 
กุง้ลอ๊บสเ์ตอร ์เป็ดกรอบสุดอรอ่ย และ ซีฟู๊ดสร์มิหาด 

ความสุข ในความทรงจาํกบัทุกสถานที�ในช่วงเวลาพิเศษเปิดประสบการณ ์
ล่องเรอืตามปลาโลมา / ชมวิว คินตามณี ภูเขาไฟ /ชมวดันํ5าพุ /วดัเบซากี 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจที�ท่านจะไดร้บั ที�ทางทีมงานเราตั5งใจมอบใหก้บัท่าน    
บรกิารอาํนวยความสะดวก “รบัหรอืสง่ บา้น -สนามบินสุวรรณภูมิ” ท่านดว้ยรถลีมูซีน  

ลีลาวดี ...ลลีา ที�เป็นตวัคุณ 
กาํหนดการเดินทาง  

24 – 27 กรกฎาคม 2557 / 28-31 สงิหาคม 2557 / 

        25-28 กนัยายน 2557 /22-25 ตลุาคม 2557 
วนัแรกของการเดินทาง(1)   กรุงเทพ – บาหลี - ชายหาดโรวีน่า 
06.30 น.   คณะพรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเขา้ที� 2 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย 

เพื�อเช็คอิน เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ อาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ  
08.50 น.    เหินฟ้าสู่เมืองเดนพาซาร ์เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย  

 เที�ยวบินที� TG 431  
14.15 น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ งูราราย เมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ดินแดนอันสงบ และปราศจาก

มลภาวะ ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศที�แสนโรแมนติค หาด
ทรายสวยขาวสะอาด และตาํนานลี2 ลบัแห่งวฒันธรรมฮินดู จากนั2น
นําท่านเดินทางสู่ ชายหาดโรวีน่า เป็นเมืองที�อยู่ดา้นบนสุดของ
บาหลีที�สุดแสนโรแมนติคเหมาะสาํหรบัการพกัผ่อนพรอ้มกบัที�พกั
บรรยากาศดีติดทะเลใหท่้านไดพ้ักผ่อนพักกายหย่อนใจไปกับ
บรรยากาศที�แสนสบายชายหาดที�นี�จะเป็นทรายที�ละเอียดและนุ่ม
มากและที�สําคัญทรายทุกเม็ดจะเป็นสีดําดูแลสวยงามในแบบ



 

มอบความเปนลีลาวดีใหกับทานดวยหองพักที่แสนโรแมนติคยามค่าํคนืนี้ดวย “The LovinaThe LovinaThe LovinaThe Lovina        Resort &  Spa” Resort &  Spa” Resort &  Spa” Resort &  Spa” หรือเทยีบเทาหรือเทยีบเทาหรือเทยีบเทาหรือเทยีบเทา    

ธรรมชาติ ที�เกิดจากการที�ภูเขาไฟไดร้ะเบิดสมัยก่อนจนนํ2าไดพ้ัดลาวาที�เป็นสีดําใหท้รายสีขาว
เปลี�ยนเป็นสีดาํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สองของการเดินทาง  (2)    ล่องเรือตามฝูงปลาโลมา – เบดูกูล วดัอูลนัดานู บลาตนั – วดัเม็งวี –  
                                         ชมพระอาทิตยต์กดินริมหาด ทานาลอท 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

ได้เวลาพบกับไฮไลท์ของการเดินทาง นําท่านขึ2 นเรือ ณ 
ชายหาดหน้าที�พักจากนั2 นเ รือจะนําท่านล่องทะเลตามล่า
ปลาโลมา โดยจะมีเจ ้าหน้าที�ชํานาญการเดินเรือซึ� งมีความ
ปลอดภัยหายโดยไรค้วามกังวล โดยเรือที�นี� มีลักษณะแปลกดู

น่าสนใจไม่เหมือนเรือในเมืองไทย โลมาที�นี� มีทั2งหมด 
5 สายพนัจะว่ายกนัเป็นกลุ่มและโผล่ขึ2 นมาเหนือนํ2าให้
ท่านไดถ่้ายภาพเป็นของลํ2าค่าซึ�งโลมาที�นี� จะมีจํานวมมากกว่าเมืองไทยและ ดว้ยการ
ล่องเรือที�สนุกสนานหลังจากนั2นช่วงสายนําท่านเที�ยวชมเมือง เบดูกูล เมืองที�มีความ
สวยงามในบรรยากาศของริมฝั�งทะเลสาบบราตัน ที�ตั2งอยู่สูงจากระดับนํ2าทะเลประมาณ 

1,500 เมตร นําท่านเขา้เยี�ยมชม วดัอูลนัดานู วดัที�ไดชื้�อว่าสวยที�สุด
ในเกาะบาหลี ตั2งอยู่บริเวณกลางนํ2าริมทะเลสาบ มีฉากหลงัเป็นภูเขา
ไฟสงูทะมึน บางช่วงถูกคั �นดว้ยปุยเมฆสีขาว วดันี2 สรา้งตั2งแต่สมยั 

ค่ําคืนแรกใหทานไดลิม้รสอาหารของหองอาหารของโรงแรมดวยเมนูพ้ืนเมืองเลิศรสพรอมดวยบรรยากาศยามค่าํคนืริมทะเลที่สดุจะแสนโรแมนติค 

 

    
    
““““The Lovina Beach ResturantThe Lovina Beach ResturantThe Lovina Beach ResturantThe Lovina Beach Resturant””””    

                    “ Deluxe Studio Room”“ Deluxe Studio Room”“ Deluxe Studio Room”“ Deluxe Studio Room”    



 

มื้อกลางวนั บริการทานดวยเมนอูาหารบุฟเฟตชื่อดังยานวัดเบดูกูลพรอมชมววิบรรยากาศของรานอยางเต็มที่ อาหารจะมีหลากหลายใหทานได      

              เลือกทานเต็มที่ และหากทานที่อยากทานน้ําพริกทีมงานของทางบริษัทจะเตรียมไวสําหรับทุกทาน    

มื้อค่าํนี้ขอชวนชิมลิ้มรสดวยภัตตาคารเมนูอาหาร เปดกรอบเลิศรสที่นิยมหากใครไดมาบาหลีนี้เปนตองไดลองและติดใจกบัเมนูนี้ เปดกรอบเมนูนี้จะ

นําลงไปทอดในกระทะจนกรอบนุมในรานนีเ้ปนรานที่ลลีาวดีคัดมาใหทานดวยบรรยากาศอนังดงามและเปนสวนตัวพรอมเสริฟดวยเมนูอัพเกรดให

ทาน ทั้งหมูยาง ซ่ีโครงหมู เปดกรอบเสริฟพรอมน้าํผลไมสดใหทาน 

 

    

““““The Pond RestaurantThe Pond RestaurantThe Pond RestaurantThe Pond Restaurant””””    

ศตวรรษที� 17 เพื�อใชท้าํพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั2งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายนํ2า มี
ลกัษณะเด่นตรงศาลาซึ�งมีหลงัคาทรงสงูที�รียกวา่เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั2น ความสวยงาม 
 
 

  
 
 
 
“Mentary Rest“Mentary Rest“Mentary Rest“Mentary Restaaaaurant”urant”urant”urant”    
 
 

 
นําท่านเขา้ชม ปุระทามันอายุนเม็งวี เป็นวดัที�สาํคญัซึ�งก่อสรา้งตั2งแต่ปี พ.ศ. 
2177 ทั2งยงัเป็นวดัที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของบาหลีอีกดว้ย วดัแห่งนี2 เป็น
วดัหลวงของราชาแห่งราชวงศ์เม็งวีความโดนเด่นของวัดแห่งนี2 คืออาคารที�มี
หลังคาทรงเมรุหลายชั2นกว่า29แห่งทั2งยงัมีการตกแต่งสวนและการจัดการคู
เมืองที�ดีอีกดว้ยจากนั2นนําท่าน จากนั2นนําท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทา
นาลอท ที�งดงามขึ2 นชื�อของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของวิหารกลางสมุทร 
และชมไฮไลทพ์ระอาทิตยที์�กาํลงัจะลบัขอบฟ้าไดที้�นี�    วิหารทานาลอ้ท เป็นวดั

ที�มีความศักดิDสิทธิDที�ชาวบาหลีใหค้วามเคารพบชูาอย่างมาก มี
ทิวทศัน์และบรรยากาศที�สวยงาม บริเวณดา้นนอกวดั จะมีรา้น
ขายของที�ระลึก จากนั2นอิสระเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย 
หรือเดินเลือกชมซื2 อของที�ระลึกบริเวณตลาดพื2 นเมือง  
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มื้อกลางวนั ใหทานไดชมบรรยากาศภูเขาไฟบราตูรเปนภูเขาไฟที่ใหญเปนอันดับสองรองจากภูเขาไฟอากุงที่อยูฉากหลังวัดเบซากี มื้อนี้ใหทานไดรบั

รสไปกบัอาหารสไตลบาหลีแทๆ  และทีส่ําคัญบรรยากาศรานนี้งดงามจนยากจะบรรยาย 

 

 

““““Lakeview RestaurantLakeview RestaurantLakeview RestaurantLakeview Restaurant””””    

มอบความเปนลีลาวดีใหกับทานดวยหองพักที่แสนโรแมนติคยามค่าํคนืนี้ดวย “Kamandalu Resort & Spa” Kamandalu Resort & Spa” Kamandalu Resort & Spa” Kamandalu Resort & Spa” หรอืเทยีบหรอืเทยีบหรอืเทยีบหรอืเทยีบเทาเทาเทาเทา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วนัที�สามของการเดินทาง  (3)     วดัเบซากิ – คินตามณี – วดับ่อนํ5าพุศกัดิHสิทธิH – อูบุต 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

เดินทางมุ่งหน้าสู่ วดัเบซากิ Pura Besakih ซึ�งฉากหลงัจะเห็น
ภูเขาไฟที�สูงที�สุดในบาหลีคือGunung Agung ที�เป็นภูเขาไฟที�
ยงัไม่ดับ วดันี2 เป็นวดัที�มีความสําคัญที�สุดในบาหลี คนบาหลี
ยกใหเ้ป็นมารดาแห่งปวงวิหาร (Mother Temple) เพราะเป็น
สถานที�สวดบูชาที�ใหญ่และสําคัญที�สุดของเกาะ มีบริเวณอัน
กวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัต่างๆอีก 30 วัดซึ�งมีแท่น
บูชาหลายรอ้ย และที�สําคัญเหนือสิ�งอื�นใดที�จะนําท่านชมคือ 
Pura Penataraa Agua อนัศกัดิDสิทธิD ซึ�งมีบนัไดยาวนําสู่จนัดี เบินตาห ์หรือประตูผ่าซีกที�ทาํจากเห็น
แกรนิตดําที�เปิดทางสู่เมรุสูง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ที�นี2 ทาน
สามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายพื2 นเมืองทั2งชายหญิง รวมทั2งการแบกทูนของบน
ศีรษะตามแบบดั2งเดิมดว้ย จากนั2นนําทุกท่านชม คินตามนี จุดชมวิวที�เป็นไฮไลทข์องบาหลี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 จากนั2นนําท่านชม วัดนํ5าพุศกัดิHสิทธิH เทมภคัสิริงค ์ศาสนสถานที�เก่าแก่ และเป็นที�เคารพสกัการะ

ของชาวบาหลีซึ�งมีอายุมากกว่าพันปี ชมบ่อนํ2าพุศักดิD สิทธิD  เตียตา้ เอ็มพูล ซึ�งเป็น
นํ2าพุจากธรรมชาติที�ผุดขึ2 นจากตานํ2าใตดิ้นเป็นเวลามานานนับพนัพันปี หลงัจาก
นั2นเขา้สู่ วดั ถํ5าชา้ง หรือ ปุรากวักาจาห ์ ที�โดดเด่นดว้ยแผ่นหินแกะสลกัหน้าปาก
ทางเขา้ถํ2า มองดคูลา้ยใบหนา้ชา้ง บางก็วา่คลา้ยยกัษ์อา้ปากกวา้ง ชาวบาหลีเชื�อว่า
คือปากของปีศาจรา้ย ภายในถํ2า ดา้นหนึ�งจะเป็นรูปปั2 นพระพิฆเนศ อีกดา้นเป็นรูป



 

มื้อค่าํนี้ใหทานไดลิ้มรสกุงลอบสเตอรของบาหลีพรอมบรรยากาศริมหาดชายทะเลทกุคนืจะมนีักดนตรีมาเลนและรองเพลงใหทานไดฟงเคลิ้มไปกบั

อาหารบนโตะเสริฟดวยเมนูกุงลอบสเตอรและซีฟูดจานใหญ ควบคูไปกับน้ํามะพราวสดๆพรอมทัง้ดูพระอาทิตยตกทะเล 

 

 

 

มื้อสุดทายของการเดินทางมอบใหทานดวยเมนูสุดอลังการลอปสเตอรตัวใหญและเปาฮื้อที่ไดกุกชาวฮองกงมาปรุงแตงใหเกิดความสุดยอดของ

อาหารมื้อนี้ทานจะไดรับสุดยอดอาหารฮองกงอลังการ 

 

“Fei Loon Restuarant” “Fei Loon Restuarant” “Fei Loon Restuarant” “Fei Loon Restuarant”     

 

มอบความเปนลีลาวดีใหกับทานดวยหองพักที่แสนโรแมนติคยามค่าํคนืนี้ดวย “Sheraton Kuta Hotel” Sheraton Kuta Hotel” Sheraton Kuta Hotel” Sheraton Kuta Hotel”         Ocean View  Ocean View  Ocean View  Ocean View      
                                                                                                                                                                                                                                                                                    หรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทา    
    
    
    
    

ปั2 นศิวลึงค ์ 3 แท่ง เป็นเครื�องแทนเทพ 3 องค ์พระศิวะ พระนารายณ ์พระวิษณุ ตามความเชื�อของ
ฮินดู ดา้นหน้าปากถํ2าเป็นสระศักดิD สิทธิD  มีนํ2าไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง 
ชาวบาหลีเชื�อวา่ ถา้ใครอยากมีลกู ลองมาดื�มหรืออาบนํ2าที�นี� จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัสุดทา้ยของการเดินทาง  (4)     อิสระพกัผ่อนชอปปิ5 ง   - สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
 เชา้นี2 ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัย ณที�พกั หรือจะเดินชอปปิ2 งที�บริเวณหน้ารร เป็นแหล่งชอปปิ2 ง

เดินเล่นตามหา้งเหมือนพทัยา ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า และรร นี2 สามารถเดินทะลุไปยงัหา้ง
ไดเ้ลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลงัอาหารกลางวนั นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานงรูาราย  
16.20 น.    นําท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 432 
19.30 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

ลลีาวด ีฮอลเิดย์ 

                                                                                             ลลีา....ที�เป็นตัวคุณ 
 

บรกิารอาํนวยความสะดวก “รบัหรอืสง่ บา้น - สนามบินสุวรรณภูมิ” ท่านดว้ยรถลีมูซีน 

 

 
อตัราค่าบริการ  

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกต ิ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 
เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มีตั aวแลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

52,900.- 

51,900.- 

50,900.- 

49,900.- 

12,000.- 

15,000.- 

50,900.- 

49,900.- 

48,900.- 

47,900.- 

12,000.- 

15,000.- 

51,900.- 

50,900.- 

49,900.- 

48,900.- 

12,000.- 

15,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม (ไดร้บัคะแนนเพิ�ม) 
มีตั%วแลว้ (ผูใ้หญ่)  

509 

499 

489 

479 

120 

359 

509 

499 

489 

479 

120 

359 

 
- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที�ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

** ขอสงวนสิทธิHออกเดินทางขั5นตํ �า 15 ทา่นขึ5 นไป ** 
 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการนี5 รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเครื�องบิน ไป – กลบัชั2นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง  
2. ค่าที�พกั  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าสนามบินงรูาราย ท่านละ 20 USD 
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกที์�คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ  1,000,000.- บาท 
7. รถรบัหรือส่ง สนามบิน 

 
อตัราค่าบริการนี5 ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 
3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเชื5 อเพลิงที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเตมิอีก !!!!! 

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน : สาํหรบัการจองกรุณาชาํระมดัจาํทา่นละ 10,000. - บาท ชาํระยอดทั2งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

• ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสั �งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 
• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 
ชื�อบญัชี   

1.ชื�อบญัชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กสิกรไทย   เลขที�  718 - 1 - 04603 – 6 

2.ชื�อบญัชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กรุงไทย      เลขที�  981 - 0 - 40234 – 1 

“การจา่ยสว่นที�เหลือ” กรุณาชาํระยอดทั2งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัก่อนเดินทาง 

 

การยกเลิก 
กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ มิฉะนั2น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิHในการคืนเงินมดัจาํ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิHในการคืนเงินทั5งหมด 
 
หมายเหต ุ
� รายการและราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา

แลกเปลี�ยน ….โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด 
� ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การนําสิ�งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที�ยวบิน 
 
 
 
 

 



 

หมายเหตแุละเงื�อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที�เคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นที�รงัเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดื�มสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื�น, หรือพยายามสรา้งความ
วุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั2งนี2 เพื�อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที�มีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั2งนี2 เพื�อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์
 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที�มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื�นเพื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่
การท่องเที�ยว 
 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านที�ตอ้งใช้
รถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที�มีเด็กทารกอายุตํ �ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื�น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที�เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที�จองทัวร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชําระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปที�แจง้ชื�อรอไว ้ทั2งนี2 เพื�อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื�น 
 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื�นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
 

9. ในกรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที�ท่านขอเปลี�ยนตัวผู ้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิD ในการคิด
ค่าใชจ้่ายเพิ�ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าและค่าเปลี�ยนชื�อตั Wวเครื�องบินเท่านั2น เวน้แต่ตั Wวเครื�องบินที�ไม่อนุญาตให้
เปลี�ยนชื�อหรือคืนตั Wว 
 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื�นวีซ่าแลว้ 
 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDไม่รับผิดชอบต่อการที�ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื�องมาจาก
เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ�งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื�อมเสีย รวมถึงการที�มิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที�ยวบิน 



 

 
13. สําหรับท่านผู้เดินทางที�ประสงค์จะซื2 อตั Wวเครื�องบินภายในประเทศเพิ�มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ดาํเนินการใด ๆ ที�ก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื�อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรนั์2นๆ 
หากท่านผูเ้ดินทางซื2 อตั Wวหรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรนั์2น ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ2 น 
 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที�ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที�ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลงของโรงแรมที�พกั หรือการ
ปรบัเปลี�ยนรายการท่องเที�ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิDขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีที�
เกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ
, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDในการเปลี�ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั2งนี2 เพื�อ
คาํนึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที�สุด 
 

15. สถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั2น ๆ หรือจะสลบัปรบัเปลี�ยนรายการเพื�อใหท่้านสามารถ
เขา้ชมได ้  แต่ในกรณีที�มีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื�นใดเกิดขึ2 นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยว
ดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 
 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิDไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ2 นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเนื�องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที�ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที�บริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 
 

18. ตาํแหน่งที�นั �งบนเครื�องบินเป็นไปตามเงื�อนไขตั Wวเครื�องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที�นั �งไดเ้อง ทั2งนี2 บริษัทฯ จะพยายามจดัที�นั �งใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ที�สุดภายใตล้ักษณะ
ตาํแหน่งที�นั �งแบบหมู่คณะที�สายการบินจดัใหม้า 
 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีที�ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางที�เชื�อมั �นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเที�ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที�ท่านไดเ้ดินทางไป 
 

20. เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


