
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก      กรุงเทพ • บาหล ี• อนุสาวรยีม์หาภารตะ • วดัอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจมิบารนั  

               (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

03.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ประตู 1 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

06.10 น. ออกเดนิทางสู่เกาะบาหลโีดยเที่ยวบนิที ่FD396  มบีริการอาหารรอ้นบนเคร่ืองเสริฟพรอ้มน า้ด่ืม 1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลาทอ้งถิ่นที่บาหลี เร็วกว่า

ประเทศไทยหน่ึงชัว่โมง) 

เดินทางสู ่ ย่านคูตา้จะอยู่ทางฝัง่ตะวนัตกเยื้องไปทางใตข้องเกาะบาหล ีดว้ยความที่

มีทะเลหาดคูตา้ที่สวยงาม ที่น่ียงัเพียบพรอ้มไปดว้ยบาร ์ผบั รา้นคา้ 

รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบนิ น าท่านผ่าน

ชม อนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึก

เทยีมมา้ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรียน์ ัน้เป็นสขีาว มหาภารตะเป็นเรื่องราว

ความขดัแยง้ของ พีน่อ้งสองตระกูล ซึ่งท ัง้สองตระกูลต่างก็สบืเชื้อสายมา

จากทา้วภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามทีทุ่่งกรุุเกษตร 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีทอ้งถิน่ 

บ่าย เ ดิ นท า ง ล ง ไปท า ง ใต ้สุ ด ข อ ง เ ก า ะ เพื่ อ เ ยี่ ย มชม :ว ัด อู ลู ว า ตู

(PuraUluwatu)หนึ่งในวดัที่เก่าแก่ที ่สุดในบาหล ีที ่ถ ูกสรา้งขึ้นตรง

ส่วยปรายของหนา้ผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู สูงตระหง่านเหนือ

มหาสมทุรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ตัง้อยู่

บนหนา้ผาที่ม ีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลที่ชาว

บาหลแีทบทกุคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมทีางเดินเลยีบเลาะหนา้ผาใหท่้านไดช้มความงามของหนา้ผาสูง เหน็

คลืน่ซดัเขา้หาฝัง่เป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

น าท่านชม:สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

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


 

สวนวฒันธรรมบาหลทีี่มรูีปปัน้ของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหน่ึงแลนดม์ารค์ส าคญั โปรเจคใหญ่

ของทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีทีจ่ดังาน พกัผ่อนสถานทีแ่ห่งน้ีสรา้งตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลกีว่า

รอ้ยละ90ใหค้วามนบัถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มอีิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ี

สรา้งขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปปัน้ประติมากรรมพระ

นารายณ์ทรงครุฑอนังดงามและมขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวษิณุมคีวามสูงถงึ 150 ม กวา้ง64 ม หล่อจาก

ทองแดงกบัทองเหลอืง หนกั4,000 ตนั ส่วนรูปปัน้ครุฑอยู่ดา้นหลงัรูป

ปัน้พระวษิณุมคีวามสูง18 ม ส่วนประกอบสุดทา้ยคือรูปปัน้แขนของพระ

วษิณุ ขา้งหน่ึงชู1น้ิว อีกขา้งชู2น้ิว ซึ่งสรา้งเสร็จไปเพยีง30% เท่านัน้ ซึ่ง

จะเหน็ว่าถา้เสรจ็สมบูรณจ์ะมขีนาดใหญ่มาก 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! 

เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดที่จบัจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของ

ชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจนัทรใ์นยามเยน็ปจัจุบนั หาดจิมบารนั ถอืเป็น

หน่ึงในชายหาดทีด่ทีีสุ่ดในบาหล ีนอกจากน้ีบนหาดยงัมรีา้นอาหารซฟีูดส์

ที่ต ัง้อยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิ้มลอง

อาหารทะเลสดใหม ่ไมว่่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมกึ ที่เขา้กนั

ดกีบักบัน า้จิ้มรสชาตเิดด็ และจดัจา้น  

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ย่านอบูดุEvitel Resort Ubudหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง     หมู่บา้นผลติผา้บาติก•ชมการแสดงบารอ็ง •หมูบ่า้นคินตามณี •บฟุเฟ่ตอ์าหารกลางวนัพรอ้มชมวิวภเูขาไฟ   

             บาตูร•์ชิมกระแฟข้ีชะมด•วดัเทมภคัสริงิค•์ ตลาดปราบเซียน• หาดคูตา้ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 เดนิทางสู่หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ น าทกุท่านชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขึ้นชื่อของทีบ่าหลี 

 ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์ 

เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มที ัง้หมด 5 องก ์เป็นการแสดงการต่อสู ้

ระหว่างความดีกบัความชัว่ โดยให ้บารอง สตัวใ์นนิยายโบราณ เป็น

ตวัแทนแห่งความดี และให ้รงัคา สตัวป์ระหลาดตวัรา้ยในนิยายโบราณ 

เป็นตวัแทนแห่งความช ัว่ ตลอดการแสดงท ัง้ 5 องก ์จะเป็นการแสดงที่ดู



 

แลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายที่สสีนัสวยงาม ผสมผสานกบัลลีาการร่ายร าที่ท ัง้อ่อนหวานและแขง็แรง

ของนกัแสดงท ัง้หมด 

เที่ยง เดินทางสู:่ หมู่บา้นคนิตามณี 

เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะไดร้บัชมทศันียภาพที่

งดงามของ ภเูขาไฟบาตูร(์GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(์Lake 

Batur) ทีห่มูบ่า้นแห่งน้ีพรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

แบบบฟุเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนัสวยงาม 

จากนั้น เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีช่ือเสียงของบาหลีCoffee Plantation“Luwak 

Coffee” หรอื “กาแฟขี้ชะมด” ทีเ่ป็นของดมีชีื่อประจ าเกาะ 

จากนั้น เดินทางมาถงึวดัน ้ าพศุกัสทิธ์ิ หรอืคนไทยเรยีกตดิปากว่าวดัเทมภคัสริงิค ์

คนบาหลเีรียกว่าวดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมบี่อน า้ศกัดิ์สทิธิ์ซึ่งผุด

พรายน า้ขึ้นมา ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเชื่อว่าก าเนิดมาจาก

พระอินทร ์จึงมชีาวบา้นนิยมมาอาบน า้ เก็บน า้ไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อ

น า้ศกัดิ์สทิธิ์แห่งน้ีสามารถรกัษาโรคต่างๆ ขบัไลส่ิง่เลวรา้ยและเพื่อเป็นสริิ

มงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์เองคือตลาดปราบ

เซียน มรีา้นขายของพื้นเมอืงต่างๆมากมายใหท่้านไดใ้ชค้วามสามารถใน

การต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตัง้ชื่อใหก้บัตลาดแห่ง

น้ี  

เดินทางสู ่ หาดคูตา้(kuta Beach)หาดชื่อดงัของบาหล ีใหท่้านไดอ้ิสระเดินเล่น

พกัผ่อนยามเย็นที่บริเวณชายหาด เน่ืองจากตวัหาดเป็นหาดที่มีความ

กวา้งและลกึไม่มาก มคีวามยาวกว่า  3 km  เหมาะส าหรบัเป็นสถานที่

เล่นกีฬาทางน า้ เช่น Surfboard ที่น่ีจึงคราคร า่ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวจาก

ท ัว่ทุกมมุโลก บริเวณรอบๆ มโีรงแรมที่พกัมากมาย รา้นคา้ รา้นอาหาร

และสถานทีท่่องเทีย่วกลางคืน ครกึครื้นคลา้ยๆ หาดป่าตอลทีภ่เูกต็บา้นเรา 

เยน็ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั Ibis KutaHotel หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม         ตลาดเมืองอูบดุ●วดับราตนั●วดัเมง็วี●วหิารทานาตล์อต●คูตา้ (เชา้/กลางวนั/เยน็)     

 



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 น าทุกท่านเที่ยวชมตลาดเมืองอูบุดท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศของคนพื่

นเมอืงทีน่ี่ ไดเ้หน็วฒันธรรม จะมขีายดอกไม ้ท ัง้แบบเป็นกลบี เป็นดอก

สดๆ และแบบจดัใส่กระทงแลว้ แลว้ก็มรีา้นขายผลไม ้ขนม เดินไปอีก

หน่อยจะเป็นโซนขายผกั ของสดต่างๆ 

จากนั้น เยี่ยมชม วดัเม็งว ี

หรือ Pura Taman Ayunราชเทวสถานแห่งน้ี เคยใชใ้นการประกอบ

พธิีกรรมของกษตัริยร์าชวงศเ์มง็วี ประตูวดัต ัง้ตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอก

ถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์น้ี ก าแพงก่อดว้ยหินสูงแกะสลกั

ลวดลายวจิติรบรรจง ท่านสามารถมองเหน็เมรุ หรือเจดียแ์บบบาหล ีที่มี

หลายขนาดเพือ่บูชาเทพเจา้แต่ละองคใ์ชก้ารเรยีงช ัน้ของหลงัคาที่แตกต่าง

กนัไป วดัน้ีมคูีน า้รอบลอ้มตามหลกัความเชื่อว่าที่สื่อถงึแดนสุขาวดีแบบ

ฮนิดู 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น เยีย่มชม วดับราตนั (PuraUlundanuBratan) 

วดัน้ีต ัง้อยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 

กิโลเมตร เป็นวดัที่ มี ช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ต ัง้อยู่บริเวณริม

ทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวดั

ใหญ่ทีถ่อืไดว้่าส  าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากีห ์โดยสรา้งเพื่อบูชา

เทพเจา้แห่งสายน า้ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วดัน้ีอยู่ในธนบตัร 

50,000 รูเปียห ์ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเยน็สบาย

ตลอดทัง้ปี 

จากนั้น น าท่านไปยงัวิหารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) 

ที่มชีื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มนีกัท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะ

บาหลี วิหารน้ีต ัง้อยู่บนผาหินนอกชายฝัง่ในเวิ้ งอ่าว อนัเกิดจากการกดั

เซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ท  าใหว้ดัแห่งน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเมื่อชม

วหิารทานาตล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเหน็เป็นเสมอืนภาพของหอคอยสี

ด าและไมช่้อใบทีป่กคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถงึความอ่อนชอ้ยของภาพวาด

จนี นอกจากน้ีท่านยงั 

เยน็ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั Ibis KutaHotel หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่สี ่ คูตา้•ชอ้ปป้ิงของฝากราคาถกู • กรุงเทพ (เชา้/-/-)     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดงัขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไวท้ี่น้ี รา้น 

Krisnaทีม่ชีื่อเสยีงของบาหล ี

สมควรเวลาเดินสู ่สนามบนิงูระหร์ยั 

11.55น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่  FD397 

 มบีริการอาหารรอ้นบนเคร่ืองเสริฟพรอ้มน า้ดื่ม 1 ขวด 

15.15น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา โปรสดุคุม้ บนิลดัฟ้าเที่ยวบาหล ีพกั 4 ดาว (FD) 4 วนั 3 คนื 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟทบ์นิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

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 มิ.ย. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

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

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

28 มิ.ย. 61 01 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 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 5 USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน / รวม 4 วนั 20 USD (บงัคบัตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1 .กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

   กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2. กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด  

       เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 



 

 2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

    4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

       เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ        

        ล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

     6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

       กอ่นท าการออกตัว๋  เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสยั ซึ่ง

อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระ

เหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบิน

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

-ในกรณีที่ตอ้งการจองตัว๋เครื่องบนิภายบนิรบกวนตดิต่อเจา้หนา้ที่เพือ่เช็คจ านวนที่นัง่ของกรุป๊กอ่นท าการจองค่ะ 



 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 


