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เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

 ชมเทอืกเขาคนิตามณี ภูเขาไฟบารต์ ูวหิารอลูวูาต ู

 ทานอาหารทะเล รมิหาดจมิบาลนั ชมววิทะเลสวยๆ+เมนูกุง้ราดซอส+ล็อบเตอร ์500 กรมั 

 ไฮไลท ์น าสกัการะวดัเบซากยี ์MOTHER OF TEMPLE วดัหลวงหรอืวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงประจ าเกาะบาหล ี

 รบัพรและสริมิงคลจากน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิแ์หง่วดั TEMPAKSIRING TEMPLE 
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 ชมทศันยีภาพ สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

 ถา่ยรปูพรอ้มววิหบุเขาแมน่ า้ Pelaga Eco Park 

 ชมความงดงามของ วหิารทานาล็อท วหิารกลาง มหาสมทุรอนิเดยีสดุงดงาม  

 ชมสวนพระวษิณุ ขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ู

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว ยา่น KUTA BEACH **** 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – วหิารอลูวูาต ู– ชายหาดจมิบาลนั - โรงแรม BINTANG BALI 5* (D) 

 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิประต ู3 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai airways 

  (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

08.50 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่TG431  

 

RE-CHECK เอกสารส าหรบัใชเ้ดนิทางเขา้บาหล ี

1. พาสปอรต์ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัทีเ่ดนิทาง. 

2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพรอ้ม) 

 

14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลัย เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลังผ่านการตรวจ

  คนเขา้เมอืงแลว้ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลัยดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ 

   

  จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอลูวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้ม

  ชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร  

  (กรณุาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย หา้มลบูหวัลงิโดยเด็ดขาด)    
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ ชายหาดจมิบาลนั พเิศษ!!เมนูกุง้ยา่ง

  ราดซอสทอ้งถิน่ พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทติยล์บัขอบฟ้ารมิมหาสมุทรและ

  ดนตรบีรรเลงตามชายฝั่ง ***ล็อบเตอร ์500 กรมั 

 

  จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BINTANG BALI ระดบั 5 ดาว ***รมิหาด KUTA BEACH 

  https://bintang-bali-hotel.com/room-and-suite/deluxe-room.html 

 

  

 

วนัทีส่อง        วดัเบซากยี ์– เทอืกเขาคนิตามณี - วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์TEMPAKSIRING               (B/L/D) 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

  จากนั้นเดินทางสู่ วดัเบซากี THE 

  MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่

  รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว ้

  หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดที่

  ใหญ่ทีส่ดุ สวยงามทีส่ดุ มคีวามส าคัญ

  มากที่สุด ยังเป็นวัดที่มีประวัตศิาสตร์

  ยาวนานที่สุด วัดแห่งนี้ถือเป็นมารดา 

  ของมวลวหิาร เพราะเป็นวัดในศาสนา

  ฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุบน เกาะบาหล ีและยัง

  ถอืว่าเป็นวัดทีศ่ักสทิธิเ์หนือวัดทัง้ปวง วัดเบซาก ีเริม่สรา้งใน ศตวรรษที ่8 และไดข้ยายจนมขีนาดเท่า

  ปัจจบุัน  คนบาหลยีกใหเ้ป็นวัดหลวงหรอื Mother of Temple   วัดแหง่นี้เป็นวัดทีม่ขีนาดกวา้งใหญ่

  ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอกี 23 แหง่ อยูภ่ายใน ซึง่ก็มคีวามส าคัญ ตา่งๆกันไป โดยมกีารจัดวางให ้

  เรยีงรายอยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรยีงรายไปตามไหล่เขา และยังมแีท่นบชูาบรรพบุรุษของชาวบาหล ีตัง้

  เรยีงรายอกีหลายรอ้ยแท่น  มฉีากหลังทีส่วยงามเป็น ภเูขาไฟคนุูงอากงุ ซึง่เป็นภเูขาไฟลกูทีใ่หญท่ีส่ดุ

  ในบาหล ีและมปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนานมาตัง้แตก่อ่นประวัตศิาสตรเ์ลยทเีดยีว 

 **** หากมกีารแจง้เตอืนภยัภเูขาไฟ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัไปชมวดับาตรูแ์ทน *** 

https://bintang-bali-hotel.com/room-and-suite/deluxe-room.html
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จากนัน้เดนิทางขึน้สู่เทอืกเขา Kintamani ที่

งดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดทัง้ปี น า

ทา่นชมความงามของ ภเูขาไฟกหุนุงอากงุ ภเูขาไฟ

ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีส่ถติยข์องมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภู

เขาไฟบารต์ูร ์ทีย่ังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา ชม

ทะเลสาบบารต์ูร ์ทะเลสาบน ้าจืด ทีง่ดงามบนปาก

ปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะถา่ยรปูกบั

ทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ 

ภตัตาคาร 

น าท่านสู ่วหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทมภคัศริงิค ์สรา้งใน

ศตวรรษที่ 13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธ์สมัยโบราณใช ้

ประกอบพธิีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตรยิ์เท่านั้น 

ชมบอ่น า้พุศกัด ิส์ทิธ ิ ์ท ีT่IRTA EMPUL  ทีผ่ดุ

ขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีันหมด ชมศวิลงึค์

ศักดิ์ส ิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์ส ิทธิ์และ

มหัศจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา 

ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจาก

ปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอสิตรี 6 นาง ชาวบาหลเีชือ่ว่า ถา้ใครอยากมลีูก ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีูกเต็มบา้น

หลานเต็มเมอืง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร BEBEK BENGIL DIRTY DUCK ***เป็คกรอบบาหล ี

  จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม      วดัอลุนั ดานู – Pelaga Eco Park – BALI SWING– ทานาลอท   (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม วดัอุลนั ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต

จากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบราตาน 

มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคั่นดว้ยปยุเมฆสี

ขาว บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรง

ศาลาซึง่มหีลังคาทรงสงูทีร่ยีกว่าเมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 

11 ชัน้ สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็น

ตลอดทั ้ง ปี  วัดแห่งนี้ตั ้งอยู่ร ิม  ทะเลสาบบราตัน เป็ น

ทะเลสาบทีม่มีนตข์ลัง ฉากหลังคอืทุ่งนาขัน้บันไดทีค่่อย ๆ 
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ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาได ้

เขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิที่สวยงามของยอดเขาคนิตามณี นอกจากนี้ ยังเป็นศูนยร์วม

กจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

 

น าทา่นสู ่Pelaga Eco Park หลกีหนีจากกจิวัตรประจ าวันของคุณและพักผ่อนในสภาพแวดลอ้มทีส่วยงาม พาทัง้

ครอบครัวมาพักผอ่นทีบ่า้นธรรมชาต!ิ ถา่ยรปูพรอ้มววิหบุเขาแมน่ ้า 

สมัผัสประสบการณ์สดุพเิศษกบัชงิชา้ BALI SWING (รวมคา่บรกิารแลว้) 

 

 

 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ***ชาบ ูSTEAMBOAT 

  จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กนัวา่มงีเูทพเจา้ลายศักดิส์ทิธิ์

  คอยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นักยามพระอาทติยต์กดนิ ชมวหิารและหนา้ผามหัศจรรยแ์ละจดุ

  ชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งในศตวรรษที ่16 โดยนักบญุดายังระวาดทีีบ่ าเพ็ญศลีภาวนา

  และศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บถอืของชาวบาหล ีชมวัดบนโขดหนิรมิมหาสมุทรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่่ายท า

  ละครดัง ดอกแกว้การะบหุนงิ และภาพยนตรเ์รือ่งตา่งๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร MEGA BALI NIKMAT  

  จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่ ี ่   อนสุาวรยีม์หาภารตะ - สวนพระวษิณุ – สนามบนิ – สวุรรณภมู ิ    (B/L/-) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจา้เขา้สู่ตัวเมือง ชม

อนสุาวรยีม์หาภารตะ สญัลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผา่น

ชมอนุสาวรยี ์บมิ่า เทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ย่าน Kartika 

Plaza  

 

 

  หลังจากนัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวน

  พระวษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่ตัว จ าลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูป

  ปั้นพระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพ

  เจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร  

  ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแหง่นี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานทีแ่หง่นี้ยังใชจั้ด

  แสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร NAGA RESTAURANT ***LOBSTER สไตลญ์ีปุ่่ น 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.10 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่TG432 

19.25 น.   เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทบัใจ 

 

เมือ่เดนิทางถงึไทย 
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เด็กอาย ุ2-11 ปี พักหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่2 ในหอ้ง  ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่3 ในหอ้ง  ลดราคา 1,000 บาท 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักหอ้ง TRP แบบเสรมิเตยีง   ลดราคา   500 บาท 

มตีั๋วเครือ่งบนิแลว้จอยแลนด ์    ลดราคา 8,000 บาท 

เงือ่นไขการจอง ชว่งเทศกาลมัดจ าทา่นละ 11,000 บาท 

*** เมือ่ช าระคา่มัดจ าแลว้ถอืวา่รับทราบเงือ่นไขการจองทัวรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทัวร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วัน 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคา  

หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบนิหรอืการเปลีย่นแปลงกฏการเขา้ประเทศทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

อตัรานีร้วม   

 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันตามรายการ ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทัวร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กก. 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ทีพั่ก 3 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

วันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถเหมาจา่ยทา่นละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบนิ (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์าม

ความพงึพอใจ) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถงึ VACCINE PASSPORT 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่
ทารกอายตุ า่

กวา่ 2 ปี 
พกัเดีย่ว 

วนัที ่30 ธนัวาคม-02 มกราคม 2566 

(วนัหยดุเทศกาลปีใหม)่ 
33,999.- 

3,900.- 
5,900. - 
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 เอกสารวัคซนี E-Vaccine Certificate International 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก

คา่บรกิารทีต่า่งประเทศเป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 หากคณะเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นคนืเงนิเต็มจ านวน 

 หากมเีหตสุดุวสิัยอันเกดิจากประกาศสถานการณ์โควดิท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้อา้งองิตาม พรบ. ธุรกจิน าเทีย่ว หัก

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิโดยมใีบเสร็จยนืยันกบัลกูคา้ 

 เร ือ่งหอ้งพกัชว่งเทศกาล หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนดิหอ้งพักของลกูคา้ ณ วันเขา้พัก แตท่างบรษัิทยนืยันวา่จะเพยีงพอตอ่จ านวน

ลกูคา้ เชน่ 

Request ส าหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยับเตยีงใหช้ดิกนั 

Request ส าหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตามเงือ่นไขของ

โรงแรมทีจ่อง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ

ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ

หักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
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ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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


