
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

วันแรก      กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน  
               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
03.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

06.10 น. ออกเดินทางสูเ่กาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี FD396  มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ืองเสริฟพร้อมน ้าดื่ม 1 

ขวด 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเ ซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเ ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 
พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หน้าท่ี (เวลาท้องถิ่นท่ีบาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง)  

เดินทางสู่ ย่านคูต้าจะอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเย้ืองไปทางใต้ของเกาะบาหลี 
ดว้ยความท่ีมีทะเลหาดคูต้าท่ีสวยงาม ท่ีน่ียัง เพียบพร้อมไป
ด้วยบา ร์ ผับ ร้านค้า ร้ านอาหาร ห้ าง สรรพสินค้า ต ่าง ๆ 
ระหวา่งทางจากสนามบิน น าทา่นผา่นชม อนุสาวรีย์มหาภา
รตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาห ลี เ ป็นรูปของ รถศึกเทียมม้า
ประมาณ 6 ตัว  อนุสาวรีย์นั้ นเ ป็นสีขาว มห าภารตะเป็น
เร่ืองราวความขดัแยง้ของ พี่น้องสองตระกูล ซ่ึงทั้งสองตระกูลตา่งก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จน
บานปลายไปสู ่ มหาสงครามท่ีทุง่กรุุเกษตร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น 
บ่าย เดิ นทางลง ไปทางใต้สุ ดของ เก าะ เ พ่ือเ ยี่ย มชม :วั ดอู ล ูว าตู

(PuraUluwatu)หน่ึงในวดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในบาหลีท่ีถูกสร้าง ข้ึน
ตรงส ่วยปร ายของหน ้าผาขรุขระ บริ เ วณหา ดอูลูวาตู สู ง
ตระหงา่นเหนือมหาสมทุรอินเดีย ห ่างจากเดนปาซาร์ ประ มาณ 
30 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่นหน้าผาท่ีมีความสูงถึง 76 เมตร เป็นวดั

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


หลกัประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมทีางเ ดินเ ลียบเลาะหน้าผาให้
ทา่นไดช้มความงามของหน้าผาสูง เห็นคล่ืนซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกบัท้องทะเลสี
คราม 
น าท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 
สวนวฒันธรรมบาหลีท่ีมีรูปป้ันของพระวิษณุและนก Garuda 
(ครุฑ)  อีกห น่ึง แลน ด์มาร์คส าคัญ โปร เจคใ หญ ่ของทาง
อินโดนีเซีย ใชเ้ป็นสถานีท่ีจดังาน พกัผอ่นสถานท่ีแห่ง น้ีสร้าง
ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกวา่ร้อยละ90ให้ความ
นับถือมาก ท่ีสุดและ เ ป็นศาสน า ท่ีมีอิทธิพลโดยตรง ต ่อ
ศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศถวายแด ่
พระวษิณหุรือท่ีคนไทยเรียกวา่ พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปป้ัน
ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาด
ใหญท่ี่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กวา้ง64 ม 
หลอ่จากทองแดงกบัทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปป้ัน
ครุฑอยูด่า้นหลงัรูปป้ันพระวษิณมุคีวามสูง18 ม ส่วนประกอบ
สุดทา้ยคือรูปป้ันแขนของพระวษิณ ุขา้งหน่ึงช1ูน้ิว อีกขา้งช2ูน้ิว ซ่ึงสร้างเสร็จไปเพียง30% เทา่นั้ น ซ่ึง
จะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญม่าก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล  
ของสดสดท่ีจบัจากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชมความงดงาม
ของชายหาดรูปคร่ึงเส้ียวพระจนัทร์ในยามเ ย็นปัจจุบัน หาดจิมบา
รัน ถือเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากน้ีบนหาดยัง
มร้ีานอาหารซีฟูดส์ท่ีตั้งอยูเ่รียงรายอยูริ่มชายหาดเป็นจ านวนมาก 
หากคณุอยากล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น กุง้  หอย ปู 
ปลา หรือปลาหมกึ ท่ีเขา้กนัดีกบักบัน ้ าจ้ิมรสชาติเ ด็ด และจดัจา้น  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ย่านอูบุดEvitel Resort Ubudหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 
 

 
 

 



วันท่ีสอง     หมู่บ้านผลิตผา้บาติก•ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 
พร้อมชมวิวภูเขาไฟ    บาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิรงิค์• ตลาดปราบเซยีน• หาดคูต้า 
 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
 เดินทางสูห่มูบ่า้นผลิตผา้บาติก น าทุกทา่นชมการผลิตบาติก เป็นสินคา้ข้ึนชื่อของท่ีบาหลี 
 ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์  

เป็นการแสดงระบ าพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5 องก์ เ ป็นการแสดง
การตอ่สู้ระหวา่งความดีกบัความช ั่ว โดยให้ บารอง สัตว์ใน
นิยายโบราณ เ ป็นตัวแทนแห่งความดี และให้ รังคา สัตว์
ประหลาดตวัร้ายในนิยายโบราณ เ ป็นตัวแทนแห่งความช ั่ว 
ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก ์จะเป็นการแสดงท่ีดูแล้วเข้าใจง ่าย 
ประกอบกบัการแตง่กายท่ีสีสันสวยงาม ผสมผสานกบัลีลา
การรา่ยร าท่ีทั้งออ่นหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด 

เท่ียง เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี 
เ ป็นหมูบ่้าน ณ ความสูง  1,500 เ มตร ซ่ึง ทา่นจะ ได้รับช ม
ทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และ

ทะเ ล ส าบ าตู ร์ (Lake Batur) ท่ี หมูบ่้ าน แ ห่ง น้ี พร้อ ม
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชม

ความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 
จากนั้น เยี่ยมชมไร่กาแฟท่ีมีช่ือเสียงของบาหลีCoffee Plantation“Luwak Coffee” หรือ “กาแฟข้ีชะมด” ท่ี

เป็นของดีมชีื่อประจ าเกาะ 
จากนั้น เดินทางมาถึงวัดน้ าพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่าวัดเทมภัคสิริงค์ 

คนบาหลี เ รียกวา่ว ัด  PuraTirtaEmpulภ ายในว ัดมีบอ่น ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผุดพรายน ้ าข้ึนมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวดัน้ี
ด้วยเชื่ อวา่ก  าเ นิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้าน นิยมมา
อาบน ้ า เกบ็น ้ าไปด่ืมกนิ เพราะเชื่อวา่บอ่น ้ าศักด์ิสิทธ์ิแห่ง น้ี
สามารถรักษาโรคตา่งๆ ขบัไลส่ิ่งเลวร้ายและเพื่อเ ป็นสิริมงคล
แกช่ีวติและตรงทางออกของวดัเทมภ ัคสิริงค์น้ี เองคือตลาด
ปราบเซียน มร้ีานขายของพื้นเมอืงตา่งๆมากมายให้ทา่นได้ใช ้ความสามารถในการตอ่รองราคาของ
แบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งชื่อให้กบัตลาดแหง่น้ี  

เดินทางสู่ หาดคูต้า(kuta Beach)หาดชื่อดงัของบาหลี ให้ทา่นไดอิ้สระเ ดิน
เลน่พกัผอ่นยามเย็นท่ีบริเวณชายหาด เน่ืองจากตัวหาดเป็นหาด
ท่ีมีความกว ้างและลึกไมม่าก มีความยาวกวา่  3 km  เหมาะ



ส าหรับเป็นสถานท่ีเลน่กฬีาทางน ้ า เชน่ Surfboard ท่ีน่ี จึงคราคร ่ าไปด้วยนักทอ่งเ ท่ียวจากทั่วทุกมุม
โลก บริเวณรอบๆ มโีรงแรมท่ีพกัมากมาย ร้านคา้ ร้านอาหารและสถานท่ีทอ่งเ ท่ียวกลางคืน ครึกคร้ืน
คลา้ยๆ หาดป่าตอลท่ีภูเกต็บา้นเรา 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Ibis KutaHotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วันท่ีสาม          ตลาดเมืองอูบุด●วัดบราตัน●วัดเม็งวี●วิหารทานาตล์อต●คูตา้ (เช้า/กลางวัน/เยน็)     
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 น า ทุกท ่าน เ ท่ียวชมตล าด เมืองอู บุดท ่าน จะได้สัมผัส
บรรยากาศของคนพื่นเมืองท่ีน่ี  ได้เ ห็นวฒันธรรม จะมีขาย
ดอกไม ้ทั้ งแบบเป็นกลีบ เ ป็นดอกสดๆ  และ แบบจัดใ ส่
กระทงแลว้ แลว้กม็ร้ีานขายผลไม ้ขนม เ ดินไปอีกหน่อยจะ
เป็นโซนขายผกั ของสดตา่งๆ 

จากนั้น เยี่ยมชม วัดเม็งวี 
หรือ Pura Taman Ayunราชเทวสถานแห่ง น้ี  เคยใช ้ในการ
ประกอบพิธีกรรมของ กษัตริ ย์ราชวงศ์เม็ง วี ประ ตูวดัตั้ ง
ตระหงา่นสูงใหญบ่ง่บอกถึงความรุง่เร่ืองในอดีตของราชวงศ์
น้ี ก  าแพงกอ่ดว้ยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ทา่น
สามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ท่ีมีหลายขนาด
เพื่อบูช าเทพ เจ้าแตล่ะองค์ใช ้การเ รี ยงช ั้น ของหลังคา ท่ี
แตกตา่งกนัไป วดัน้ีมคีนู ้ ารอบลอ้มตามหลักความเชื่อวา่ท่ีส่ือ
ถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เย่ียมชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan) 
วดัน้ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี อยูห่ง่จากเมอืงเดนพาซาร์ 
50 กโิลเมตร เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี  ตั้งอยู ่



บริเวณริมทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของวดัจะเป็นววิของภูเขาไฟซ่ึงเ ป็นวดัใหญท่ี่ถือได้วา่ส าคัญ
เป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบซากห์ี โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจา้แห่งสายน ้ า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี 
วดัน้ีอยูใ่นธนบตัร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณน้ีเย็นสบายตลอดทั้งปี 

จากนั้น น าทา่นไปยงัวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) 
ท่ีมชีื่อเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมนีักทอ่งเท่ียวถา่ยภาพมากท่ีสุด
ของเกาะบาหลี วหิารน้ีตั้งอยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ังในเวิ้งอา่ว 
อนัเกดิจากการกดัเซาะของเกลียวคล่ืน ส่ิง ท่ีท าให้วดัแห่ง น้ีมี
ความพิเศษเน่ืองจากเมือ่ชมวหิารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์
ตกจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสีด าและไมช้อ่ใบท่ีปก
คลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความออ่นชอ้ยของภาพวาดจีน นอกจากน้ีทา่นยงั  

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Ibis KutaHotel หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

วันท่ีสี่ คูต้า•ช้อปป้ิงของฝากราคาถูก • กรุงเทพ (เช้า/-/-)     
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

เราพาทา่นแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดังขาย
ของท่ีระลึกแทบทุกอยา่ ง มารวมไวท่ี้ น้ี  ร้ าน Krisnaท่ีมี
ชื่อเสียงของบาหลี 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รัย 
11.55น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี  FD397 

 มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ืองเสริฟพร้อมน ้าดื่ม 1 ขวด 
15.15น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

 
 



อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

วันเดินทางราคา โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้าเที่ยวบาหลี พัก 4 ดาว (FD) 4 วัน 3 
คืน 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 
ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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 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 

14 มิ.ย. 61 17 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 

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 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว)  

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)  

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถวันละ 5 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 4 วัน 20 USD (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ 



เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1 .กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อย 

   กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
    2. กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุด  

       เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าท้ังหมด 

 2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 
       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 
    4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

       เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

     5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน

ทราบ        
        ล ่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

     6.กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง 
       ก่อนท าการออกตั๋ว  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
เป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเ พ่ือท่องเ ท่ียว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไข

นี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว  ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัททัวร์) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี่ยนช่ือได้ 
- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

-ในกรณีท่ีต้องการจองตั๋วเคร่ืองบินภายบินรบกวนติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเช็คจ านวนท่ีนั่งของกรุ๊ปก่อนท าการจองค่ะ  
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 


