
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางสู่บาหล ีโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)  
ชมความงามยามตะวนัลบัขอบฟ้าที ่วหิารทานาห์ลอต 

ชม วดัอลุนัดานูบราตนั วดัสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ 
หมู่บ้าน คนิตามณ ีจุดชมววิภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ทีส่วยที่สุด 

ชม วดัอูลูวาตู วดัริมหน้าผาอนัศักดิ์ของบาหล ีและวดัน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิวดัเตยีร์ตาอมัปีล 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : ธนัวำคม2560-มีนำคม2561 



 
03.45 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน
 ไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
05.50 น. ออกเดินทางสู่ บาหลี โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 258(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
 เคร่ือง) 
11.25 น. ถึงสนามบินงูระห์ไร เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งน้ีตั้งช่ือไวเ้พื่อๆ
 เป็นเกียรติแก่ พนัโท อี กุสตี งูระห์ไร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบท่ีมาร์กา
 เม่ือตกอยู่ในวงล้อมของกองก าลงัชาวดตัช์ ระหว่างการปฏิวติัอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งน้ี
 ตั้งอยูห่่างจากทางใตข้องเมืองเดนพาร์ซ่าร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวกในๆ
 การนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชม วัดอูลูวาตู ( ULUWATU TEMPLE ) วดัท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาริมทะเลท่ีสูงเกือบ 70 เมตร 
 ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ตั้ งของเกาะบาหลี เป็นวดัส าคัญ 1 ใน 5 แห่งท่ีอยู่ริมทะเล สร้างข้ึนใน
 คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 มีการบูรณะในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ภายในวดั
 แบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเช่ือ คือ สวรรค ์มนุษย ์และ ภูตผปีีศาจ ประตูวดัแกะสลกัหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่
 สองขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตูถดัไปมีรูปสลกัเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ิทกัษคุ์ม้ครองอยู่เหนือ
 ประตู ขา้งประตูประดบัดว้ยรูปสลกัพระพิฆเณศ ชั้นสุดทา้ยเป็นเจดียซ่ึ์งถือเป็นบริเวณท่ีมีความส าคญัท่ีสุด
 นั้น จะอนุญาตให้เขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮินดูท่ีจะสวดบูชาเทพแห่งทอ้งทะเล  โปรดระวงั แวน่ตา, หมวก หรือ
 เคร่ืองประดบั ต่างๆ เน่ืองจากมีฝูงลิงจ านวนมากท่ีอาศยัอยูใ่นวดัแห่งน้ี วดัน้ีจดัไดว้า่เป็นจุดท่ีสวยงามแห่ง
 หน่ึง โดยเฉพาะในเวลาท่ีพระอาทิตย์ก าลังลับขอบฟ้า น าท่านเดินทางสู่  ย่านคูต้า  ให้ท่านอิสระ                       
 ช็อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

 
  ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านสู่ทีพ่กั ณ SUN BOUTIQUE HOTEL หรือ เทยีบเท่า 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – บาหล ี- วดัอูลูวาตู  - ช็อปป้ิงย่านคูต้า 
 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผา้บาติกในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีลวดลายสีสันความ
 แตกต่างจากผา้บาติกทัว่ไป เดินทางต่อยงั ศูนย์เคร่ืองเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และ
 เคร่ืองประดับของใช้ต่างๆ ท่ีมีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี 
 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณ ีหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และ ทะเลสาบ
 บาร์ตูห์ ท่ีสวยงามท่ีสุด ชมวิวทิวทศัน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกและมี
 อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ 
 หลงัทานอาหารให้ท่านได ้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ท่ีตั้งอยู่บนระดบัความสูงกว่า 1,717 เมตร และ
 ทะเลสาบบาร์ตูห์ ท่ีเกิดข้ึนจากการยุบตวัของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยพดัผา่น อิสระให้ท่านได้
 เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้ นน าท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง ชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (TIRTA                  
 EMPUL TEMPLE) วดัน ้ าพุศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงคนไทยมกัจะเรียกกนัว่า วัดตัมปะซีริง (TAMPAK SIRING) 
 ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลกัอนุสรณ์สถานน้ีดว้ยเล็บมือ
 ของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์าร์มาเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซ่ึงเช่ือกนัวา่ท า
 ใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสียชีวติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงปัจจุบนัน้ี
 ยงัมีน ้ าผุดข้ึนมาตลอดเวลาเช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน ้ าอมฤตชุบ
 ชีวตินกัรบของพระองคส์ถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 10 บ่อน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุข้ึนจาก
 ใตดิ้น เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้าอาบน ้ า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิง
 เลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดินทางมาเพื่อช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่ีน ้ าพุแห่งน้ีเป็น
 จ านวนมาก จากนั้นอิสระช้อปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูกมากมาย
 เช่นเส้ือผา้,ของท่ีระลึก,ผา้พนัคอ,ผา้โสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุก๊ตาไมแ้กะสลกั และสินคา้พื้นเมือง   

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ทีพ่กั ณ SUN BOUTIQUE HOTEL หรือ เทยีบเท่า 
 
 
 

วนัทีส่อง ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เคร่ืองเงิน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล               
  - ตลาดปราบเซียน 
 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน ชม วัดอูลันดานูบราตัน เป็นวดัท่ีส าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี 
 ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงามบนความ
 สูงจากระดบัน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สร้างข้ึนในช่วง ศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชท้  าพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและ
 ฮินดู และสร้างไวเ้พื่ออุทิศแด่ เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งน้ีจะมี
 ศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซ้อนกนัถึง 11 ชั้น อีกทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้ตีพิมพ์รูปลง
 ดา้นหลงัธนบตัรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั แหล่งผลติกาแฟขี้
 ชะมด ถือเป็นกาแฟข้ึนช่ือของบาหลี ใหท้่านไดรั้บชมวธีิการผลิตและซ้ือเป็นของฝากท่ีระลึก 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัทานอาหารเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต (PURA TANAH LOT ) ไดรั้บฉายาวา่"วดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม
 ท่ีสุดของบาหลี" ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเช่ือว่าวดัแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของการ
 บรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปใน
 ทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้ าข้ึนจะดูเหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลาน ้ าลดสามารถ
 เดินขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดัน้ีสร้างข้ึนโดยนกับวชฮินดูช่ือ ดงั ฮยงั นิราร์ธา  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพื่ออุทิศ
 ใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ทีพ่กั ณ SUN BOUTIQUE HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ ร้านกฤษณา ร้านขายของฝากช่ือดงัท่ีไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแห่งน้ี
 อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เส้ือผา้บาติก, งานแกะสลกัไม ้และ เคร่ืองประดบัสวยงาม ให้ท่านไดอิ้สระเลือก
 ซ้ือของฝากก่อนเดินทางกลบั 
10.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “NGURAH RAI INTERNATIONAL AIRPORT                 
13.20 น. กลบัสู่กรุงเทพโดยสายการบินไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที ่SL259 (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
17.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

วนัทีส่าม ทะเลสาบบราตัน -  วดัอูลนัดานู บราตัน  - ชมการผลติกาแฟขีช้ะมด  - วดัทานาห์ลอต 
 

วนัทีส่ี่  ช้อปป้ิงร้านกฤษณา - สนามบินบาหล ี– กรุงเทพ 
 



กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้ท่านทราบ

ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
6. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ

ไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
7. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ี

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 
8. โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  

 

อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 

(มีเตียง)นอนกบั  
2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง) 
นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

วันที่ 02-05 ธ.ค. 60 14,999 14,999 13,999 3,900 

วันที่ 09-12 ธ.ค. 60 14,999 14,999 13,999 3,900 
วันที่ 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 17,559 17,559 16,559 5,900 

วันที่ 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61 17,559 17,559 16,559 5,900 

วันที่ 13 - 16 ม.ค. 61 13,999 13,999 12,999 3,900 
วันที่ 27 - 30 ม.ค. 61 13,559 13,559 12,559 3,900 

วันที่ 10 - 13 ก.พ. 61 13,559 13,559 12,559 3,900 
วันที่ 17 - 20 ก.พ. 61 13,559 13,559 12,559 3,900 

วันที่ 24 - 27 ก.พ. 61 13,559 13,559 12,559 3,900 

วันที่ 01 - 04 มี.ค. 61 15,559 15,559 14,559 3,900 
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 61 13,559 13,559 12,559 3,900 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน หักออก ท่านละ 6,500.- 



หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา 
ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ท่านละ 16 USD /ทริป/ต่อท่าน 
 ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

 

**บริการแจกน ้าดื่มวันละ 1 ขวด ** 
 
 

อตัราบริการนีร้วม  
✓ ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้น
ประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่
นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป ** 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

 เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 

 อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนกั เง่ือนไขตามสาย

การบินก าหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าVISA ON ARRIVAL ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ต่อท่านละ 16 USD ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทาง

เจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
• กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี (ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัด

จ าแล้วเท่าน้ัน) 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี             นายโสฬส ศิริวลัลภ 

  เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วน
ของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

• พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส าเนาหน้า
พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• หากท่านทีต้่องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัร์ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(10ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋



เคร่ืองบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

• กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

• กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
• กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติม 
เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ 
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

• ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) และ

ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

• กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 


