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04.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี  Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

 

 

 

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทีย่วบนิที ่FD396 

12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที่ (เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย

หนึง่ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัแรก กรงุเทพฯ•  สวนวษิณ ุ• อลูวูาต ู     /-( กลางวนั/เยน็      )
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บา่ย น าท่านชม สวนวษิณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) สวนวัฒนธรรมบาหลทีีม่รีูปปั้น

ของพระวษิณุและพญาครฑุ อกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีที่

จัดงาน พักผอ่นสถานทีแ่หง่นีส้รา้งตามความเชือ่ของศาสนาฮนิด ูทีช่าวบาลกีวา่รอ้ยละ90ใหค้วามนับถอื

มากทีสุ่ดและเป็นศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหล ีสวนนี้สรา้งขึน้เพือ่อุทศิ

ถวายแดพ่ระวษิณุหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ พระนารายณ์กบัพญาครฑุ มรีปูปัน้ประตมิากรรมพระนารายณ์ทรง

ครุฑอันงดงามและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง 64 เมตร หล่อจาก

ทองแดงกับทองเหลอืง หนัก 4,000 ตัน สว่นรูปปั้นครุฑอยูด่า้นหลังรูปปั้นพระวษิณุมคีวามสงู 18 เมตร 

สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรปูปัน้แขนของพระวษิณุ ขา้งหนึง่ช1ูนิว้ อกีขา้งช2ูนิว้ ซึง่สรา้งเสร็จไปเพยีง30% 

เทา่นัน้ ซึง่จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาดใหญม่าก 
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จากน ัน้ เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพือ่เยีย่ม

ชม วดัอลูวูาต ู(Pura Uluwatu) หนึง่ใน

วัดทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดในบาหลทีีถู่กสรา้งขึน้ตรง

สว่นปลายของหนา้ผาขรุขระบรเิวณหาดอลูู

วาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอนิเดีย 

หา่งจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กโิลเมตร 

ตัง้อยู่บนหนา้ผาที่มีความสูงถงึ 76 เมตร

เป็นวัดหลักประจ าทอ้งทะเลที่ชาวบาหลี

แทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวัดมี

ทางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้า่นไดช้มความงามของหนา้ผาสงู เห็นคลืน่ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสี

ขาวนวลตัดกบัทอ้งทะเลสคีราม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

 จากน ัน้ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ADHI JAYA KUTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว มาตรฐานของบาหล ี

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ ช ม ก า ร แ ส ด ง  บ า ร๊ อ ง แ ด น ซ ์

(BARONG DANCE) เป็นการแสดง

ระบ าพืน้บา้น มทีัง้หมด 5 องก ์เป็นการ

แสดงการต่อสู ้ระหว่างความดกีับความ

ชั่ว โดยใหบ้ารองสัตว์ในนยิายโบราณ 

เป็นตัวแทนแห่งความดี และใหรั้งคา 

สัตว์ประหลาดตัวรา้ยในนิยายโบราณ 

เป็นตัวแทนแห่งความชั่ว ตลอดการ

แสดงทัง้ 5 องก์ จะเป็นการแสดงที่ดู

แลว้เขา้ใจงา่ย ประกอบกบัการแต่งกาย

ทีส่สีนัสวยงาม ผสมผสานกบัลลีาการรา่ยร าทีท่ัง้ออ่นหวานและแข็งแรงของนักแสดงทัง้หมด 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่ปรุาทามนัอายนุ (Pura Taman Ayun) หรอื วัดเมงว ีเป็นวัดทีเ่คยเป็นพระราชวังเกา่สรา้ง

ตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใชป้ระกอบพธิีกรรมของกษัตรยิร์าชวงศ์เม็งวี ก าแพงประตูวัด ก่อดว้ยหนิสูง 

แกะสลักลวดลายวจิติรบรรจง หลังคาปูดว้ยหญา้สิง่ก่อสรา้งดา้นใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบ

บาหล ีมสีระน ้าลอ้มรอบ ความพเิศษของวัดปรุาทามันอายุน อยูท่ีอ่งคเ์จดยีห์ลายชัน้ทรงสงูสไตลฮ์นิดู

ทีต่ัง้เรยีงแถวกนันับสบิองคท์ี ่บรเิวณรอบๆของตัววัดก็ยงัมสีถาปัตยกรรมโบราณอายหุลายรอ้ยปี และทีน่ี่

วนัที่สอง บารองแดนซ ์• วดัทามนัอายนุ • บาหลสีวงิ • เบดกูลู•  วหิารทานาหล์อต     

         ( เชา้/กลางวนั/เยน็  )
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ก็ยังมรีูปปั้นของ Barong สัตวใ์นเทพนยิายหนา้ตาคลา้ยกับสงิโตของชาวบาหลทีีถู่กเชือ่ว่าเป็น “เจา้

แหง่วญิญาณ” 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ เดนิทางสูจุ่ดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลสีวงิค ์(Bali Swing) ใหท้่านไดเ้ล่นกจิกรรมอันสนุกสนาน

คลา้ยกบัการน่ังชงิชา้ โดยคา่ใชจ้า่ยส าหรับลกูคา้ทีต่อ้งการเลน่ชงิชา้เพิม่เตมิประมาณ 300 บาท ใชเ้วลา

น่ังประมาณ 5 นาท ีหรอืถา้ท่านไม่ตอ้งการน่ังชงิชา้ บรเิวณนัน้มจีุดใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย 

เชน่รังนก 
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จากน ัน้ เดนิทางเยีย่มชม วดับราตนั (Pura Ulundanu Bratan) วัดนีต้ัง้อยูต่รงกลางของเกาะบาหล ีอยูห่่าง

จากเมอืงเดนพาซาร ์50 กโิลเมตร เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาะบาหล ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบรา

ตัน และดา้นหลังของวัดจะเป็นววิของภเูขาไฟซึง่เป็นวัดใหญท่ีถ่อืไดว้า่ส าคัญเป็นอนัดับ 2 รองจากวัดเบ

ซากหี ์โดยสรา้งเพือ่บชูาเทพเจา้แหง่สายน ้า ตามความเชือ่แบบฮนิดูบาหล ีวัดนี้อยูใ่นธนบัตร 50,000 รู

เปียห ์ของประเทศอนิโดนเีชยี โดยอากาศในบรเิวณนีเ้ย็นสบายตลอดทัง้ปี 
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จากน ัน้ น าท่านไปยัง  วิหารทานาต์ลอต 

(Pura Tanah Lot) ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

และเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพ

มากทีสุ่ดของเกาะบาหล ีวหิารนี้ตัง้อยู่

บนผาหนินอกชายฝ่ังในเวิง้อา่ว อันเกดิ

จากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิง่ที่

ท าใหว้ัดแห่งนี้มคีวามพเิศษเนื่องจาก

เมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระ

อาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของ

หอคอยสดี าและไมช้อ่ใบทีป่กคลมุหนา้

ผาชวนใหน้กึถงึความออ่นชอ้ยของภาพวาดจนี 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น  เดนิทางสู่ หมู่บา้นผลติผา้บาตกิ ชม

การผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของที่

บาหล ี 

จากน ัน้  น าท่านสู่  นาข้าวข ัน้บนัได (RICE 

TERRACE) เป็นนาขา้วทีส่วยทีส่ดุ และ

เป็นจุดชมววิสามารถมองออกไปไดไ้กล

ถงึภเูขาบาตูร ์มพีืน้ที ่6 ตารางกโิลเมตร 

ลักษณะเด่นคือเป็นนาขา้วขัน้บันไดที่

เรยีงกันเป็นชัน้ๆอยา่งสวยงาม และท่าน

สามารถเดนิลงไปถา่ยรปูใกล ้ๆ ได ้

จากน ัน้ เดนิทางสูว่ดัน า้พุศกัสทิธิ ์หรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค(์Tampak  Siring) คนบาหลี

เรยีกว่าวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมบี่อน ้าศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ผุดพรายน ้าขึน้มา ชาวบาหลลีว้น เคารพ

บชูาวัดนีด้ว้ยเชือ่วา่ก าเนดิมาจากพระอนิทร ์จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปดืม่กนิ เพราะเชือ่วา่บอ่

น ้าศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิง่เลวรา้ยและเพือ่เป็นสริมิงคลแกช่วีติ ส าหรบัทา่นที่

ตอ้งการลงน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์กรณุาเตรยีมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุด ผูห้ญงิทีม่ปีระจ าเดอืนไมส่ามารถ

ลงไปในน า้ได ้

วนัที่สาม หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ • นาขา้วขัน้บนัได • วดัเทมภคัสริิงค ์• หมูบ่า้นคนิตามณ ี• วดัเบซากหิ ์

( เชา้/กลางวนั/เยน็            )
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น าทา่น เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนิตามณี เป็นหมูบ่า้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซึง่ท่านจะไดรั้บชมทัศนียภาพที่

งดงามของ ภเูขาไฟบาตรู ์(GunungBatur) และทะเลสาบบาตรู ์(Lake Batur) ทีห่มูบ่า้นแหง่นี ้

 เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านชม ปุราเบซากหิ ์(Pura Besakih) นยิมเรยีกกันอกีชือ่ว่า วดัแมห่รอืวดัหลวงแหง่เบซากหิ ์

(Mother Temple of Besakih) วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุ มคีวามสวยงามทีส่ดุอันดับ 1  และส าคัญทีส่ดุของ

บาหล ีเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลังของวัดนัน้เป็นภเูขาไฟ

กนุุงอากงุ (Mount Agung) ภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุของเกาะบาหล ี วดัเบซากหิ ์เป็นวัดในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่

ทีส่ดุของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุเหนือวัดทัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัด

เล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตัง้เรยีงรายอยู่เป็นขัน้ๆ กว่า 7 ขัน้ไปตามไหล่เขา โดยวัดทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ด 

คอื ปรุาเปนาทารัน อากงุ (Pura PenataraaAguan) ซึง่ตัง้อยูต่รงกลาง 
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เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั EVITEL UBUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4* ดาว ของมาตรฐานบาหล ี

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหร์ยั 

12.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี AIR ASIA (FD397) 

16.05 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

 

วนัที่สี ่ สนามบนิ • กรงุเทพฯ        ( เชา้      )-/-/
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว   

วันเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว 

09 - 12 ก.ค. 65 25+1 21,999 21,499 20,999 4,000 

23 – 26 ก.ค. 65 25+1 21,999 21,499 20,999 4,000 

06 – 09 ส.ค. 65 25+1 21,999 21,499 20,999 4,000 

13 – 16 ส.ค. 65 25+1 21,999 21,499 20,999 4,000 

20 – 23 ส.ค. 65 25+1 20,999 20,499 19,999 4,000 

27 – 30 ส.ค. 65 25+1 18,999 18,499 17,999 4,000 

03 – 06 ก.ย. 65 25+1 19,900 19,400 18,900 4,000 

10 – 13 ก.ย. 65 25+1 19,900 19,400 18,900 4,000 

17 – 20 ก.ย. 65 25+1 20,999 20,499 19,999 4,000 

24 – 27 ก.ย. 65 25+1 20,999 20,499 19,999 4,000 

01 – 04 ต.ค. 65 25+1 20,999 20,499 19,999 4,000 

08 – 11 ต.ค. 65 25+1 20,999 20,499 19,999 4,000 

15 – 18 ต.ค. 65 25+1 19,900 19,400 18,900 4,000 

22 – 25 ต.ค. 65 25+1 20,999 20,499 19,999 4,000 

29 ต.ค. – 01 พ.ย.65 25+1 20,999 20,499 19,999 4,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์

และต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บาหล-ีกรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Air Asia  (FD)  

เป็นตัว๋หมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

- คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 

ใบ 

- คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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- น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

- คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

- ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอืบาหลมีกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรือ ขอเรียกตรวจ

โรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย (ส าหรับทา่นทียั่งไม่ได ้

รับวัคซนี) หรอืส าหรับทา่นทีรั่บวัคซนีแลว้ สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซนีครบ Dose (2 เข็ม) หรอืมากกวา่นัน้อย่าง

นอ้ย 14 วนักอ่นออกเดนิทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพรอ้ม) 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 21 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่น

เดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% จากราคาขาย และหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั ้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 25 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่นวนั

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ

เพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ

และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่

กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่

ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น

ชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราคา่น ้ามันหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋ว

ดงักลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการต์นู ทีไ่มใ่ชก่าร

ประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-

ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
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 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดั

จ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุใน

รายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 


