
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ประเทศอนิโดนีเซีย  โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย  

สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหล ีชม วหิารทานาห์ลอต 
บ่อน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิ PURA TIRTA EMPUL  ชมหมู่บ้านคนิตามณ ี  ภูเขาไฟ-ทะเลสาบบาร์ตูร์ 

ชายหาดจิมบารันและชายหาดคูต้า พเิศษ!!! ชมโชว์บารองแด๊นซ์ 
เต็มอิม่กบั SEAFOOD ชมววิริมหาด 



 

 

03.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 THAI 
AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.10 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลโีดยเทีย่วบินที ่FD396  มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ืองเสริฟพร้อมน า้ด่ืม 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถิ่นทีบ่าหล ีเร็วกว่าประเทศไทยหน่ึงช่ัวโมง) 
เดินทางสู่ย่านคูต้าจะอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเยื้องไปทางใตข้องเกาะบาหลี ดว้ยความท่ีมีทะเลหาดคูตา้ท่ีสวยงาม 
ท่ีน่ียงัเพียบพร้อมไปดว้ยบาร์ ผบั ร้านคา้ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน น า
ท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลกัษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมมา้ประมาณ 6 ตวั 
อนุสาวรียน์ั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของ พี่นอ้งสองตระกูล ซ่ึงทั้งสองตระกูลต่างก็
สืบเช้ือสายมาจากทา้วภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิม้รสเมนูอาหารบาหลท้ีองถิ่น 
บ่าย เดินทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพื่อเยี่ยมชมวัดอูลูวาตู(PURAULUWATU)หน่ึงในวดัที่เก่าแก่ที่สุดใน

บาหลีที่ถูกสร้างข้ึนตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทร
อินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาท่ีมีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกั
ประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาให้ท่านไดช้ม
ความงามของหนา้ผาสูง เห็นคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีคราม 

 

วนัแรก กรุงเทพ - บาหล ี- อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วดัอูลูวาตู - สวนวษิณุ - หาดจิมบารัน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมสวนวิษณุ GARUDA WISNUKENCANA CULTURAL PARKสวนวฒันธรรมบาหลีท่ีมีรูป
ป้ันของพระวิษณุและนก GARUDA (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนดม์าร์คส าคญั โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้
เป็นสถานีท่ีจดังาน พกัผ่อนสถานท่ีแห่งน้ีสร้างตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้
ความนบัถือมากท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสร้างข้ึน
เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณ์
ทรงครุฑอนังดงามและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจากทองแดง
กบัทองเหลือง หนกั4,000 ตนั ส่วนรูปป้ันครุฑอยู่ดา้นหลงัรูปป้ันพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบ
สุดทา้ยคือรูปป้ันแขนของพระวิษณุ ขา้งหน่ึงชู1น้ิว อีกขา้งชู2น้ิว ซ่ึงสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซ่ึงจะ
เห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 
 
 
 
 
 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจิมบาราน (JIMBARAN)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
ของสดสดท่ีจบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทร์ในยาม
เยน็ปัจจุบนั หาดจิมบารัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยงัมีร้านอาหารซีฟูดส์
ท่ีตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง 
หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ท่ีเขา้กนัดีกบักบัน ้าจ้ิมรสชาติเด็ด และจดัจา้น  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ย่านอูบุดEVITEL RESORT UBUDหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

วนัทีส่อง หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - ชมการแสดงบาร็อง - หมู่บ้านคินตามณี –บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน

พร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ – ชิมกระแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ -  ตลาดปราบเซียน -          

หาดคูต้า 



 เดินทางสู่หมู่บา้นผลิตผา้บาติก น าทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินคา้ข้ึนช่ือของท่ีบาหลี 
 ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์  เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มีทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่าง

ความดีกับความชั่ว โดยให้ บารอง สัตว์ในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความดี และให้ รังคา สัตว์
ประหลาดตวัร้ายในนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็นการแสดงท่ีดู
แล้วเขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลาการร่ายร าท่ีทั้งอ่อนหวานและ
แขง็แรงของนกัแสดงทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณเีป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะไดรั้บชมทศันียภาพท่ีงดงามของ 
ภูเขาไฟบาตูร์(GUNUNGBATUR) และทะเลสาบาตูร์(LAKE BATUR) ท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี 
พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนั้ น  เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มี ช่ือเสียงของบาหลีCOFFEE PLANTATION“LUWAK COFFEE” หรือ 
“กาแฟข้ีชะมด” ท่ีเป็นของดีมีช่ือประจ าเกาะ จากนั้น เดินทางมาถึงวดัน ้ าพุศกัสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกติดปาก
ว่าวัดเทมภัคสิริงค์คนบาหลีเรียกว่าวดั PURATIRTAEMPULภายในวดัมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้ า
ข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ า
ไปด่ืมกิน เพราะเช่ือวา่บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีสามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ชีวติ 

   
 
 
 
 



 
 

  ตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้
ใชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งช่ือให้กบัตลาดแห่งน้ี เดินทางสู่ 
หาดคูต้า(KUTA BEACH)หาดช่ือดงัของบาหลี ให้ท่านไดอิ้สระเดินเล่นพกัผ่อนยามเยน็ท่ีบริเวณชายหาด 
เน่ืองจากตวัหาดเป็นหาดท่ีมีความกวา้งและลึกไม่มาก มีความยาวกวา่  3 KM  เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีเล่น
กีฬาทางน ้ า เช่น SURFBOARD ท่ีน่ีจึงคราคร ่ าไปด้วยนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก บริเวณรอบๆ มี
โรงแรมท่ีพกัมากมาย ร้านคา้ ร้านอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน ครึกคร้ืนคลา้ยๆ หาดป่าตอลท่ีภูเก็ต
บา้นเรา 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั IBIS KUTAHOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 น าทุกท่านเท่ียวชมตลาดเมืองอูบุดท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศของคนพื่นเมืองท่ีน่ี ไดเ้ห็นวฒันธรรม จะมี

ขายดอกไม ้ทั้งแบบเป็นกลีบ เป็นดอกสดๆ และแบบจดัใส่กระทงแลว้ แลว้ก็มีร้านขายผลไม ้ขนม เดินไป
อีกหน่อยจะเป็นโซนขายผกั ของสดต่างๆ 
จากนั้นเยี่ยมชม วัดเม็งวีหรือ PURA TAMAN AYUNราชเทวสถานแห่งน้ี เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ของกษตัริยร์าชวงศเ์ม็งวี ประตูวดัตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเร่ืองในอดีตของราชวงศน้ี์ ก าแพง
ก่อดว้ยหินสูงแกะสลกัลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดียแ์บบบาหลี ท่ีมีหลายขนาด
เพื่อบูชาเทพเจา้แต่ละองคใ์ชก้ารเรียงชั้นของหลงัคาท่ีแตกต่างกนัไป วดัน้ีมีคูน ้ ารอบลอ้มตามหลกัความเช่ือ
วา่ท่ีส่ือถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเยี่ยมชม วัดบราตัน (PURAULUNDANUBRATAN)วดัน้ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่่งจาก
เมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนั และ
ดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีถือไดว้า่ส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห์ โดย

วนัทีส่าม ตลาดเมืองอูบุด – วดับราตัน – วดัเมง็ว ี– วหิารทานาต์ลอต - คูต้า 



สร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเช่ือแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยู่ในธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของ
ประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบายตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านไปยงัวิหารทานาต์ลอต (PURA TANAH LOT)ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียว
ถ่ายภาพมากท่ีสุดของเกาะบาหลี วิหารน้ีตั้งอยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ังในเวิง้อ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของ
เกลียวคล่ืน ส่ิงท่ีท าใหว้ดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเม่ือชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็น
เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไมช่้อใบท่ีปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน 
นอกจากน้ีท่านยงั 
 
 
 
 
 
 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั IBIS KUTAHOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

เราพาท่านแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดังขายของท่ีระลึกแทบทุกอย่างมารวมไวท่ี้น้ี                     
ร้าน KRISNAท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รัย 

11.55น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่ FD397 มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง
เสริฟพร้อมน า้ด่ืม 1 ขวด 

15.15น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

*******โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม******* 
 

วนัทีส่ี่ คูต้า - ช้อปป้ิงของฝากราคาถูก - กรุงเทพ 



อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา โปรสุดคุ้ม บินลดัฟ้าเทีย่วบาหล ีพกั 4 ดาว (FD) 4 วนั 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

19 เม.ย. 61 22 เม.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

26 เม.ย. 61 29 เม.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

03 พ.ค. 61 06 พ.ค. 61 396/397 17,900 17,500 16,900 4,000 

10 พ.ค. 61 13 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

17 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

24 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

31 พ.ค. 61 03 ม.ิย. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

07 ม.ิย. 61 10 ม.ิย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

14 ม.ิย. 61 17 ม.ิย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

21 ม.ิย. 61 24 ม.ิย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

28 ม.ิย. 61 01 ก.ค. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

05 ก.ค. 61 08 ก.ค. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

12 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

19 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

26 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 396/397 18,900 18,500 17,900 4,000 

02 ส.ค. 61 05 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

09 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 396/397 18,900 18,500 17,900 4,000 

16 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

23 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

30 ส.ค. 61 02 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 



06 ก.ย. 61 09 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

13 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

20 ก.ย. 61 23 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

27 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถวันละ 5 USD /วนั/ลูกทวัร์ 1 ท่าน / รวม 4 วนั 20 USD (บังคับตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 



ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 

เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล

กรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
 

กรณยีกเลกิ  
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ เล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ



ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้
ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 -ในกรณทีีต้่องการจองตั๋วเคร่ืองบินภายบินรบกวนติดต่อเจ้าหน้าทีเ่พ่ือเช็คจ านวนทีน่ั่งของกรุ๊ปก่อนท าการจองค่ะ 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 


