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04.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอร์

เอเชยี  Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 

 
 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ บาหลี ประเทศอินโดนเีซยี เที่ยวบินที่ FD 396 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ) 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซยี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศ

ไทยหนึ่งชั่วโมง) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บ่าย น าท่านชม สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) สวนวัฒนธรรมบาหลีท่ีมีรูปปั้ น

ของพระวิษณุและพญาครุฑ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็น

สถานีท่ีจัดงาน พักผ่อนสถานท่ีแห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกว่าร้อยละ90

ให้ความนับถือมากท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้

สร้างข้ึนเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับพญาครุฑ มีรูปปั้ น

ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 

150 ม กว้าง 64 เมตร หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่วนรูปปั้ นครุฑอยู่ด้านหลัง

รูปปั้ นพระวิษณุมีความสูง 18 เมตร ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้ นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู 1

นิ้ว อีกข้างชู 2 นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง 30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่

มาก 

วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สวนวิษณุ • อูลูวาตู • อูบุด    (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                          
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จากนั้น เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) หนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในบาหลีท่ีถูกสร้างข้ึนตรงส่วยปรายของหน้า

ผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่าน

เหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ 

ประมาณ 30 กิโลเมตร ต้ังอยู่บนหน้าผาท่ีมี

ความสูงถึง 76 เมตรเป็นวัดหลักประจ าท้อง

ทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สอง

ข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้

ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคล่ืน

ซัดเข้าหาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอูบุด 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

ที่พัก เข้าสูท่ี่พัก MAXONE UBUD HOTEL หรอืเทียบเท่า มาตรฐานของบาหลี 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากนั) 
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิง (Bali 

Swing) ไม่รวมค่าชิงช้า  ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอัน

สนุกสนานและท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่ง

เหนือนาข้ันบันได ค่าใช้จ่ายส าหรบัลูกค้าที่ต้องการเล่น

ชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 800-1000 บาท (รบกวน

สอบถามกับทางบรษัิทฯ อีกครั้งก่อนท าการจอง) ใช้เวลานั่ง

ประมาณ 5 นาที หรือถ้าท่านไม่ต้องการนั่งชิงช้า บริเวณ

นั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่นรังนก 

 

 

เที่ยง เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (KINTAMANEE) เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้

รับชมทัศนียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(์GunungBatur) และทะเลสาบบาตูร ์(Lake Batur)  

 

วันที่สอง อูบุด • บาหลีสวิง • หมู่บ้านคินตามณ ี• วัดเทมภัคสิรงิค์ • หาดจิมบารนั  

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            
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ท่ีหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของ

ภูเขาไฟอันสวยงาม 
 

 

จากนั้น เดินทางสู่วัดน้าพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์(Tampak  Siring) คนบาหลี

เรียกว่าวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อน้าศักด์ิสิทธ์ิซึ่งผุดพรายน้าข้ึนมา ชาวบาหลีล้วน 

เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่าก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้า เก็บน้าไปด่ืมกิน 

เพราะเชื่อว่าบ่อน้าศักด์ิสิทธ์ิแห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่

ชีวิต  

ค่าใชจ่้ายส าหรบัท่านทีต้่องการลงน้าพุศกัดิ์สิทธิเ์พ่ิมเติมประมาณ10-15 USD 

กรุณาเตรยีมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุดผู้หญิงทีม่ปีระจ าเดือนไม่สามารถลงไปในน้าได้ 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาด

จิมบารนั (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

 ของสดสดท่ี จับจากชาวประมงจาก

ชาวบ้าน พร้อมชมความงดงามของ

ชายหาดรูปคร่ึงเสี้ยวพระจันทร์ในยาม

เย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งใน

ชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากนี้บน

หาดยังมีร้านอาหารซีฟู๊ดท่ีต้ังอยู่เรียงราย

อยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณ

อยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะ

เป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ท่ีเข้ากันดีกับกับน้าจ้ิมรสชาติเด็ด และจัดจ้าน 

ที่พัก เข้าสูท่ี่พัก SANTIKA SEMINYAK HOTEL หรอืเทียบเท่า  มาตรฐานของบาหลี 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากนั) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) วัดนี้ต้ังอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่าง

จากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดท่ีมีชื่ อเสียงมากของเกาะบาหลี ต้ังอยู่บริเวณริม

ทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวัดใหญ่ท่ีถือได้ว่าส าคัญเป็น

อันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี 

วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอด

ท้ังป ี

 

จากนั้น น าทา่นชม โรงงานช็อคโกแลต (Jungle gold chocolate factory) เป็นโรงงานช็อคโกแลตแห่ง

แรกของเกาะบาหลี ให้ทา่นได้สัมผัสกับธรรมชาติและบริเวณรอบๆมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปมากมาย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น น าท่านไปยัง วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียว

ถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ต้ังอยู่บนผาหินนอกชายฝ่ังในเว้ิงอ่าว อันเกิดจากการกัด

เซาะของเกลียวคล่ืน 

วันที่สาม SEMINYAK • เบดูกูล บราตัน • โรงงานช็อคโกแลต • วิหารทานาห์ลอต • เมืองอูบุด • ชม

ระบ าเกอจัก          (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            
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 สิ่งท่ีท าให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเม่ือชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็น

เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไม้ช่อใบท่ีปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาด

จีน  

 
 

จากนั้น                 ชมการแสดงระบ าเกอจัก (Kecak Dance) 

การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลีท่ีหาดูได้ยาก 

ท่ี ผู้แสดงเกือบท้ังหมดจะเป็นผู้ชายและ

ร่วมกันร้องประสานเสียงว่า  “เกอจัก” ท่ี

เลียนแบบเสียงของลิง โดยมีเนื้อเร่ืองเก่ียวกับ

มหากาพย์รามายณะ หมายเหตุ !! จะมีการ

แสดงเฉพาะวัน ศุกร/์เสาร/์อาทิตย์ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ที่พัก เข้าสูท่ี่พัก SANTIKA SEMINYAK HOTEL หรอืเทียบเท่า  มาตรฐานของบาหลี 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากนั) 
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เช้า              บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                         ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร 

11.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชยี เที่ยวบินที่ FD 397 

15.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

******************************************************** 

**รบกวนตรวจสอบเทีย่วบินและเวลาบนิด้านท้ายตารางราคาอกีครั้ง** 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว   
 

วันเดินทาง จ านวน เวลาและไฟล์ทบิน ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตียง พักเด่ียว 

16-19 ก.พ.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 19,999 18,999 4,000 

02-05 ม.ีค.66 25+1 
FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 22,999 21,999 4,000 

16-19 ม.ีค.66 25+1 
FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 20,999 19,999 4,000 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 

21,999 20,999 4,000 

06-09 เม.ย.66 25+1 
FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 25,999 24,999 4,000 

13-16 เม.ย.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 28,999 27,999 4,000 

14-17 เม.ย.66 25+1 
FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 

27,999 26,999 4,000 

04-07 พ.ค.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 

25,999 24,999 4,000 

13-16 พ.ค.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 20,999 19,999 4,000 

01-04 มิ.ย.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 21,999 20,999 4,000 

03-06 มิ.ย.66 25+1 
FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 22,999 21,999 4,000 

08-11 ก.ค.66 25+1 
FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 19,999 18,999 4,000 

วันที่สี ่ สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ      (เช้า/-/-)                                                                                                                            
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22-25 ก.ค.66 25+1 
FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 

20,999 19,999 4,000 

17-20 ส.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 19,999 18,999 4,000 

26-29 ส.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 20,999 19,999 4,000 

09-12 ก.ย.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 19,999 18,999 4,000 

23-26 ก.ย.66 25+1 
FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 20,999 19,999 4,000 

07-10 ต.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 

21,999 20,999 4,000 

21-24 ต.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 25,999 24,999 4,000 

26-29 ต.ค.66 25+1 
FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 21,999 20,999 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท 

อัตรานีร้วมรายการทวัรแ์ละตั๋วเครื่องบินแลว้** 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น  

กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน  บรษัิทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)  

จะสะดวกกับท่านมากกว่า (รบกวนสอบถามกบัทางบรษัิทฯ อีกครั้งก่อนท าการจอง) 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia  (FD)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง) 
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✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ บาหลีมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ (ส าหรับท่าน

ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน) หรือ ส าหรับท่านท่ีรับวัคซีนแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ Dose (2 

เข็ม) หรือมากกว่านั้นอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง (International Covid-19 vaccination 

Certificate กดขอจากแอปหมอพรอ้ม) 

- ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (ส าหรับท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน) 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร ์: 

• กรุณาจองทัวรล์่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 
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กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด 

โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกวา่ 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณวัีนหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิย์ึดเงินมัดจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆ

ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิย์ึดเงินมัดจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินค่าทัวรท์ั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

กรณเีจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้ง

ยกเลิกทัวร ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

โรงแรมที่พัก 
 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศอินโดนีเชียเทา่นั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
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➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ ภาพท่ีใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

                                               ************************************************ 


