
 

 

รหัสทัวร BID1902697 

ทัวรอินโดนีเซีย มหัศจรรย...บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (SL) 
บาหลี   ย็อกยาการตา   เทวลัยปรัมบานัน   บุโรพุทโธ   วัดปะวน   วัดเมนดุต 
ย็อกยาการตา   บาหลี   วัดบราตัน   นาขั้นบันได 
 

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ •  บาหลี • หาดจิมบารัน     ไ(-/-/เย็น) 
10.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

13.25 น.             ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258  

 
**หมายเหตุ  :    สําหรับลูกคาที่เลือกวันเดินทางพีเรียด 30 ต.ค.-03 พ.ย. // 06-10 

พ.ย. // 13-17 พ.ย. // 20-24 พ.ย. 62 ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาบินขาไป ออกจากดอนเมืองเวลา 12.55 น. ถึงบาหลีเวลา 18.30 น. 
เวลานัดหมายที่ดอนเมืองเวลา 09.30 น. (กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทํา
การจอง) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ 
(เวลาทองถิ่นที่บาหลี เร็วกวาประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง) 



 

 

เย็น      ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! 
เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดที่จับจากชาวประมง
จากชาวบานพรอมชมความ
งดงามของชายหาดร ูปครึ่ ง
เส ี ้ยวพระจันทร ในยามเย็น
ปจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเปน
หนึ ่งในชายหาดที ่ด ีท ี ่ส ุดใน
บาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมี
รานอาหารซีฟูดสที่ตั้งอยูเรียงรายอยูริมชายหาดเปนจํานวนมาก หากคุณอยาก
ลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม ไมวาจะเปน กุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เขา
กันดีกับกับน้ําจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจาน 

จากน้ัน      นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก SUN BOUTIQUE HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี 
วันที่สอง บาหลี •  ย็อกยาการตา • เทวลัยปรัมบานัน • บุโรพุทโธ • วัดปะวน • วัด

เมนดุต • ชอปปปم�ง      ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา แบบ Set Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู 

สนามบินงูระหรัย 
07.20 น. ออกเดินทางสู ย็อกยาการตาโดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินที่ QZ 8440 
07.50 น. เดินทางถึง ย็อกยาการตา (เวลาทองถิ่นที่ย็อกยาการตาชากวาบาหลีหนึ่ง

ช่ัวโมง) 
จากน้ัน ช ม เ ท ว ลั ย ป รั ม

บานัน หรือ จันดีราราจง
กรัง คือเทวสถานในศาสนา
ฮินดูที ่ใหญที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซีย ตั้งอยูในเขตชวา
กลาง หางจากเมืองยกยา
การ ตาไปทางตะวันออก



 

 

ประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสรางขื้นเมื่อราวป พ.ศ. 1390 แตหลังจาก
สรางเสร็จไดไมนาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปลอยใหทรุดโทรมตามกาลเวลา 
จนเมื่อถึงป พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมีการเร่ิมบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะ
ของสิ่งกอสรางหลักสิ้นสุดลงเมื่อป พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปจจุบัน ปรัม
บานันถูกยกยองใหเปนมรดกโลกและนับไดวาเปนหนึ่งในศาสนสถานในศาสนา
ฮินดูที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย ตัววัดโดดเดนดวยสถาปตยกรรมและความ
ใหญโตของปรางคซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร 

เดินทางสู มหาสถูปโบโรบูดูร หรือ บาราบู
ดูร คนไทยรู จักในชื ่อ บุโรพุท
โธ เป นสถานที ่ท องเที ่ยวท ี ่มี
ช ื ่ อ เ ส ี ย ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
อินโดนีเซ ีย บริเวณภาคกลาง
ของเกาะชวา ตั ้งอยู ที ่เมืองมา
เกอลัง หางจากยอกยาการตาไป
ทางตะวันตกเฉ ียงเหน ือราว 40 กิโลเมตร สร างข ึ ้นระหว างป  พ.ศ. 
1293 - 1393 โดยบ ุ โรพ ุทโธเป นศาสนสถานของศาสนาพ ุทธนิกาย
มหายาน ถาไมนับนครวัดของกัมพูชาซึ ่งเปนทั ้งศาสนสถานของศาสนา
พราหมณ-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเปนศาสนสถานของศาสนาพุทธ
ที่ใหญที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2534 องคการยูเนสโกไดประกาศใหบุโรพุทโธ
เปนมรดกโลก 



 

 

 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สักการะ วัดปะวนหรือที่รูจักกันในชื่อวา Candi Pawon มีขนาดเล็กแตเปนสถานที่

ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีการตกแตงทางสถาปตยกรรมที่สมบูรณ
แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตรที่ไรที่ติและรายละเอียดอันประณีตมาก
ขึ้น เมื่อหวนนึกวาวัดนี้สราง
ขึ ้นเมื ่อหลายรอยปมาแลว 
ชื่นชมฝมือการกอสรางวัดอัน
น  า ท ึ ่ ง  ขณะค ร ุ  น คิ ด ถึ ง
จุดประสงคเริ ่มแรกในการ
กอสรางวัดที ่ยังเปนปริศนา
ลึกลับมาจนถึงป จจ ุบันวัด
แห งน ี ้ก อสร างข ึ ้นในช วง
ศตวรรษที่ 9 เชนเดียวกับวัด
ทางพุทธศาสนาที ่ม ีขนาด



 

 

ใหญกวาอีกสองแหงคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เชื่อกันวา วัดทั้งสามแหงน้ี
มีความเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ เนื่องจากสรางในตําแหนงที่เปนเสนตรง
เดียวกัน แตยังไมทราบถึงลักษณะของความเชื่อมโยงนี้อยางแนชัด รวมถึง
วัตถุประสงคเริ่มแรกในการกอสรางวัดปะวน อยางไรก็ดี มีหลักฐานบางอยาง
บงชี้วาวัดแหงนี้เคยใชเปนสุสานของราชวงศหรือสถานที่ประกอบพิธีฝงศพ แต
ไมอาจระบุตัวตนของกษัตริยหรือราชินีที่ถูกฝงไวที่น่ีได 

นําทานชม วัดเมนดุตCandi Mendut ซึ่งอยูหางจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เช่ือกันวา ที่น่ี
เปนสถานที่สําหรับทําพิธีบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์วัดเมนดุดตใหญกวาวัดปะวนเล็กนอย
เมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝم�งซาย
เปนรูปของเทพเจา Hariti เทพแหงความโชคดี อยูทามกลางเด็กๆ ขณะที่ทาง
ดานขวาเปนภาพสลักของเทพเจา Kuwera อยูทามกลางเด็กๆ และกระสอบที่
เต็มไปดวยทรัพยสิน เดินเขาไปภายในวัดเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระ
ศากยมุนี ขนาบขางดวยพระโมคคัลลาน และพระสารีบุต จากนั้น นําทาน
เพลิดเพลินชอปปم�งที่ MALIOBORO สถานที่ชอปปم�งยอดนิยมของย็อกยาการ
ตา ใหทานเลือกซื้อของฝากมากมาย ไมวาจะเปน เส้ือผา รองเทา กระเป�า ของ
ที่ระลึก ฯลฯ 

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก HORISON HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเทา

ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานย็อกยาการตา 
วันที่สาม      ย็อกยาการตา • บาหลี • วัดบราตัน •  นาขั้นบันได   

 ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดินทางสูสนามบิน สนามบินย็อกยาการตา 
08.00 น. ออกเดินทางสูบาหลี โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 8441 
10.30 น. เดินทางถึง บาหล ี(เวลาทองถิ่นบาหลีเร็วกวาย็อกยาการตาหนึ่งช่ัวโมง) 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ัน เดินทางใชเวลาประมาณ 2 
ชั่วโมง เยี่ยมชมวัดบราตัน 
(PuraUlundanuBratan) 
วัดน้ีตั้งอยูตรงกลางของเกาะ
บาหลี อยู หงจากเมืองเดน
พาซาร 50 กิโลเมตร เปน
วัดท ี่ม ีช ื่อเส ียงมากของ
เกาะบาหลี ตั้งอยูบริเวณริม
ท ะ เ ล ส า บ บ ร า ตั น  แ ล ะ
ดานหลังของวัดจะเปนวิวของภูเขาไฟซึ่งเปนวัดใหญที่ถือไดวาสําคัญเปนอันดับ 
2 รองจากวัดเบซากีห โดยสรางเพ่ือบูชาเทพเจาแหงสายน้ํา ตามความเชื่อแบบ
ฮินดูบาหลี วัดนี้อยูในธนบัตร 50,000 รูเปยห ของประเทศอินโดนีเชีย โดย
อากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งป  จากนั้น นําทานสู นาขาวขั้นบันได
(RICE TERRACE) เปนนาขาวที ่สวยที ่สุดและเปนจุดชมวิวสามารถมอง
ออกไปไดไกลถึงภูเขาบาตูร มีพื้นที่6ตารางกิโลเมตรลักษณะเดนคือเปนนาขาว
ขั้นบันไดที่เรียงกันเปนชั้นๆอยางสวยงามและทานสามารถเดินลงไปถายรูป
ใกลๆได 

 



 

 

เย็น ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน       นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก MAX ONE UBUD HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี 
วันที่สี่      วัดเทมภัคสิริงค • ตลาดปราบเซียน • หมูบานคินตามณี • วัดเบซากิห • 

วัดเลมปูยางค  ไ(เชา/กลางวันบุฟเฟ�ตพรอมชมวิวภูเขาไฟบาตูร/เย็น) 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกวา วัดเทมภัคสิริงคหลีเรียกวา

วัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ซึ ่งผุดพรายนํ้าขึ้นมา ชาว
บาหลีลวน เคารพบูชาวัดน้ีดวยเช่ือวากําเนิดมาจากพระอินทร จึงมีชาวบานนิยม
มาอาบนํ้า เก็บนํ้าไปดื่มกิน เพราะเชื่อวาบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์แหงนี้สามารถรักษาโรค
ตางๆ ขับไลสิ่งเลวรายและเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิตสําหรับทานที่ตองการลง
นํ้าพุศักดิ์สิทธ กรุณาเตรียมชุดสําหรับเปยก 1 ชุด ผูหญิงที่มีประจําเดือนไม
สามารถลงไปในนํ้าได  



 

 

และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงคนี้เองคือ ตลาดปราบเซียน มีรานขายของ
พื้นเมืองตางๆมากมายใหทานไดใชความสามารถในการตอรองราคาของแบบ
สุดๆ จึงเปนที่มาท่ีคนไทยต้ังชื่อใหกับตลาดแหงน้ี 

เท่ียง เดินทางสู: หมูบานคินตามณี
( KINTAMANEE) เ ป น
หม ู บ านณความส ูง1 ,500 
เมตรซ ึ ่ งท  านจะได  รับชม
ทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขา
ไฟบาต ู ร  (GunungBatur) 
และทะ เลสาบาต ู ร  ( Lake 
Batur)ที่หมูบานแหงน้ี  

     ไพรอมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ�ตชมความ
งามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

  



 

 

จากน้ัน นําทานชมปุราเบซากิห(Pura Besakih)นิยมเรียกกันอีกชื่อวาวัดแมหรือวัด
หลวงแหงเบซากิห (Mother Temple of Besakih)วัดที่ใหญที่สุดมีความ
สวยงามที ่ส ุดอันดับ1และสาคัญที ่ส ุดของบาหลีเปนสถานที ่ทองเที ่ยวที ่มี
นักทองเที่ยวมาเยือนเปนจานวนมากโดยดานหลังของวัดนั้นเปนภูเขาไฟกุนุงอา
กุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิหเปนวัดใน
ศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดของบาหลียังถือเปนวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวงมี
บริเวณกวางใหญไพศาลประกอบดวยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แหงตั้งเรียงราย
อยูเปนขั้นๆกวา7 ขั้นไปตามไหลเขาโดยวัดที่มีความส าคัญที่สุด คือ ปุราเปนา
ทารัน  อาก ุ ง  (Pura PenataraaAguan) ซ ึ ่ งตั ้ งอย ู  ตรงกลาง  จาก น้ัน
 เดินทางสูวัดเลมปูยางค(Lempuyang Temple) ซึ่งเปนวัดที่ใหญเปน
อันดับสามของเกาะบาหลีและมีความสําคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีนั้นมีวิว
ทิวทัศนที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝم�งตะวันออกของบาหลีแตควรระวังฝูงลิง
แม็กแค็กที่ดุรายซึ่งอาศัยอยูบริเวณยอดเขา 



 

 

เย็น ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3* ดาว 

ของมาตรฐานบาหล ี
วันที่หา      บาหลี สวิงค • วิหารทานาตลอต • รานกฤษณา • กรุงเทพฯ 

 ไ(เชา/กลางวัน/-) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

เดินทางสู จ ุดไฮไลทของโปรแกรมบาหลีสวิงคBali Swingใหทานไดเลน
กิจกรรมอันสนุกสนานคลายกับการนั่งชิงชาโดยคาใชจายสาหรับลูกคาที่
ตองการเลนชิงชาเพ่ิมเติมประมาณ300บาท ใชเวลาน่ังประมาณ 5 นาทีหรือ
ถาทานไมตองการน่ังชิงชาบริเวณน้ันมีจุดใหทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย 



 

 

น ําท  านไปยั งวิหารทานาต ลอต
(Pura Tanah Lot)ที่มีชื่อเสียงที่สุด
และเปนจุดที่มีนักทองเที่ยวถายภาพ
มากที่สุดของเกาะบาหลีวิหารนี้ตั้งอยู
บนผาหินนอกชายฝ งในเวิ�م ้งอาวอัน
เกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น
สิ ่งท ี ่ทาใหวัดแหงน ี ้ม ีความพิเศษ
เนื ่องจากเมื ่อชมวิหารทานาตลอต
ยามพระอาทิตยตกจะเห็นเปนเสมือนภาพของหอคอยสีดาและไมชอใบที่ปกคลุม
หนาผาชวนใหนึกถึงความออนชอยของภาพวาดจีน 

เที่ยง      ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
     เราพาทานแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบ
ทุกอยางมารวมไวที่น้ีราน Krisnaที่มีชื่อเสียงของบาหลี 

ไดเวลาสมควร     เดินทางสูสนามบินงูระหรัย 
19.40 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร THAI LION AIR 
(SL) เที่ยวบินที่  SL 259 
23.05 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
**หมายเหตุ  :    สําหรับลูกคาที่เลือกวันเดินทางพีเรียด 30 ต.ค.-03 พ.ย. // 06-10 

พ.ย. // 13-17 พ.ย. // 20-24 พ.ย. 62 ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาบินขากลับ ออกจากบาหลีเวลา 19.20 น. ถึงดอนเมืองเวลา 23.05 น. 
(กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง) 
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อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย.....บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 5 วัน 4 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

04 ก.ย. 62 08 ก.ย. 62 SL258/SL259 20,900 20,900 19,900 4,000 

11 ก.ย. 62 15 ก.ย. 62 SL258/SL259 20,900 20,900 19,900 4,000 

18 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 SL258/SL259 21,900 21,900 20,900 4,000 

25 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62 SL258/SL259 21,900 21,900 20,900 4,000 

09 ต.ค. 62 13 ต.ค. 62 SL258/SL259 22,900 22,900 21,900 4,000 

16 ต.ค. 62 20 ต.ค. 62 SL258/SL259 22,900 22,900 21,900 4,000 

20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 SL258/SL259 22,900 22,900 21,900 4,000 

30 ต.ค. 62 03 พ.ย. 62 SL258/SL259 21,900 21,900 20,900 4,000 

06 พ.ย. 62 10 พ.ย. 62 SL258/SL259 21,900 21,900 20,900 4,000 

13 พ.ย. 62 17 พ.ย. 62 SL258/SL259 21,900 21,900 20,900 4,000 

20 พ.ย. 62 24 พ.ย. 62 SL258/SL259 22,900 22,900 21,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ยอกยา-บาหลี  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหอง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ



 

 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัวอาทอิาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 


