
 

 

รหสัทวัร  BID2000483 
ทัวรอนิโดนีเซีย มหัศจรรย...บาหลี บโุรพุทโธ (SL) 
บาหลี • หาดจมิบารัน • ย็อกยาการตา • เทวลยัปรัมบานัน 
บุโรพุทโธ • วดัปะวน • วัดเมนดตุ • ชอปปปم�ง 
ย็อกยาการตา • บาหลี • วดับราตัน 
นาขั้นบันได • วดัเทมภคัสิรงิค • ตลาดปราบเซียน 
หมูบานคินตามณี • วดัเบซากิห • วัดเลมปูยางค  
บาหลี สวิงค • วหิารทานาตลอต • รานกฤษณา  

 



 

 

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

ออนแอร  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อาํนวยความสะดวกแกทกุทาน 

13.25 น.             ออกเดินทางสูเกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258  

 

 
 
**หมายเหตุ  :    สําหรับลูกคาที่เลือกวันเดนิทาง ตัง้แต เดือนพฤศจิกายน 62 เปนตนไป ทางสาย

การบนิมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ ขาไป ออกจากดอนเมืองเวลา 12.55 น. ถงึบาหลี
เวลา 18.30 น. เวลานัดหมายทีด่อนเมืองเวลา 09.30 น. (กรณุาสอบถามเจาหนาที่
กอนทําการจอง) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหรัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมอืงเปนที่เรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที ่(เวลาทองถิน่ที่
บาหลี เรว็กวาประเทศไทยหนึ่งชัว่โมง) 

เย็น      ไ รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหาร
ทะเล 



 

 

ของสดสดที่จับจากชาวประมงจาก
ชาวบานพรอมชมความงดงาม
ของชายหาดรูปครึง่เสี้ยว
พระจันทรในยามเย็นปจจุบัน หาด
จิมบารัน ถือเปนหนึ่งในชายหาดที่
ดีที่สดุในบาหลี นอกจากนี้บนหาด
ยังมรีานอาหารซีฟดูสทีต่ั้งอยูเรียง
รายอยูรมิชายหาดเปนจาํนวนมาก หากคุณอยากลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม ไมวาจะ
เปน กุง หอย ปู ปลา หรือปลาหมกึ ที่เขากันดกีับกับนํ้าจิม้รสชาติเดด็ และจดัจาน 

จากนั้น    นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก SUN BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 3 ดาว 
ตามมาตรฐานบาหล ี
วันทีส่อง บาหลี •  ย็อกยาการตา • เทวลัยปรัมบานัน • บุโรพทุโธ • วัดปะวน • วดัเมนดตุ • ช

อปปปم�ง  ไ(เชา/กลางวนั/เย็น) 
เชา  ไ รบัประทานอาหารเชา แบบ Set Box ของทางโรงแรม   ออกเดินทางสู 

สนามบนิงูระหรัย 
07.20 น. ออกเดินทางสู ย็อกยาการตาโดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 8440 
07.50 น. เดินทางถึง ย็อกยาการตา (เวลาทองถิน่ที่ยอ็กยาการตาชากวาบาหลหีนึง่ชัว่โมง) 
จากนั้น ชมเทวลัยปรัม

บานัน หรือ จันดรีาราจง
กรัง คอืเทวสถานในศาสนา
ฮินดทูี่ใหญที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซีย ตัง้อยูในเขตชวา
กลาง หางจากเมืองยกยาการ
ตาไปทางตะวันออกประมาณ 
18 กิโลเมตร ตวัวัดนั้นสราง
ขื้นเมื่อราวป พ.ศ. 1390 แต
หลังจากสรางเสร็จไดไมนาน ตัววดัก็ถกูทอดทิง้และถกูปลอยใหทรดุโทรมตามกาลเวลา 
จนเมื่อถึงป พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงไดมกีารเริม่บรูณะวดัขึ้นมา การบูรณะของ
สิ่งกอสรางหลักสิ้นสดุลงเมื่อป พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปจจบุัน ปรมับานันถูกยก



 

 

ยองใหเปนมรดกโลกและนบัไดวาเปนหนึง่ในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดใน
เอเชียอาคเนย ตัววดัโดดเดนดวยสถาปตยกรรมและความใหญโตของปรางคซึง่มคีวาม
สูงถงึ 47 เมตร 

เดินทางสู มหาสถูปโบโรบูดูร หรอื บาราบู
ดูร คนไทยรูจักในชื่อ บุโรพทุ
โธ เปนสถานที่ทองเที่ยวทีม่ี
ชื่อเสียงของประเทศ
อินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของ
เกาะชวา ตั้งอยูที่เมืองมา
เกอลัง หางจากยอกยาการตาไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 
กิโลเมตร สรางขึ้นระหวางป พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบโุรพุทโธเปนศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธนกิายมหายาน ถาไมนบันครวดัของกัมพูชาซึง่เปนทัง้ศาสนสถานของ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดแูละศาสนาพุทธ บุโรพทุโธจะเปนศาสนสถานของศาสนาพทุธที่
ใหญที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2534 องคการยูเนสโกไดประกาศใหบุโรพุทโธเปนมรดก
โลก 



 

 

 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
สักการะ วัดปะวนหรือที่รูจักกันในชื่อวา Candi Pawon มีขนาดเลก็แตเปนสถานที่ปฏิบตัิ

ธรรมของพทุธศาสนิกชนทีม่กีารตกแตงทางสถาปตยกรรมที่สมบูรณแบบ คุณจะ
ประทบัใจในความสมมาตรที่ไรทีต่ิและรายละเอียดอันประณตีมากขึ้น เมือ่หวนนกึวาวดั
นี้สรางขึ้นเมือ่หลายรอยป
มาแลว ชื่นชมฝมือการ
กอสรางวัดอันนาทึ่ง ขณะ
ครุนคดิถงึจดุประสงคเริม่แรก
ในการกอสรางวดัที่ยงัเปน
ปริศนาลึกลับมาจนถงึปจจุบัน
วัดแหงนี้กอสรางขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ 9 เชนเดียวกับวดั
ทางพุทธศาสนาทีม่ีขนาดใหญ



 

 

กวาอกีสองแหงคือ วัดเมนดตุและวดับุโรพุทโธ เชื่อกันวา วัดทั้งสามแหงนี้มคีวาม
เกี่ยวพนักันในเชงิสัญลักษณ เน่ืองจากสรางในตําแหนงที่เปนเสนตรงเดียวกัน แตยังไม
ทราบถงึลักษณะของความเชื่อมโยงนี้อยางแนชัด รวมถึงวตัถปุระสงคเริ่มแรกในการ
กอสรางวัดปะวน อยางไรกด็ี มหีลักฐานบางอยางบงชีว้าวดัแหงนี้เคยใชเปนสุสานของ
ราชวงศหรอืสถานที่ประกอบพิธีฝงศพ แตไมอาจระบตุวัตนของกษตัริยหรอืราชินีทีถู่ก
ฝงไวที่นี่ได 

นําทานชม วัดเมนดตุCandi Mendut ซึง่อยูหางจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชือ่กนัวา ที่นี่เปน
สถานที่สําหรับทําพธิีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วดัเมนดดุตใหญกวาวดัปะวนเล็กนอยเมื่อขึ้น
บันไดไปบนวดัเมนดดุ จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลักจากหิน ฝم�งซายเปนรปูของเทพ
เจา Hariti เทพแหงความโชคด ีอยูทามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางดานขวาเปนภาพสลัก
ของเทพเจา Kuwera อยูทามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เตม็ไปดวยทรัพยสิน เดินเขา
ไปภายในวัดเมนดดุ จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบขางดวยพระโมคคัล
ลาน และพระสารีบตุ จากนั้น นําทานเพลิดเพลินชอปปم�งที่ MALIOBORO สถานทีช่
อปปم�งยอดนิยมของย็อกยาการตา ใหทานเลือกซื้อของฝากมากมาย ไมวาจะเปน เส้ือผา 
รองเทา กระเป�า ของที่ระลึก ฯลฯ 

เย็น ไ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นําทานเขาสูที่พกั HORISON HOTEL JOGJAKARTA หรือเทียบเทาระดับ 3 

ดาว ตามมาตรฐานย็อกยาการตา 
วันทีส่าม      ย็อกยาการตา • บาหลี • วัดบราตัน •  นาขั้นบนัได ไ(เชา/กลางวนั/เย็น) 
เชา  ไ รบัประทานอาหารเชา แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดินทางสูสนามบิน สนามบินย็อกยาการตา 
08.00 น. ออกเดินทางสูบาหลี โดยสายการบินแอรเอเชยี เที่ยวบินที่ QZ 8441 
10.30 น. เดินทางถึง บาหลี (เวลาทองถิน่บาหลีเร็วกวาย็อกยาการตาหนึง่ชัว่โมง) 



 

 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทางใชเวลาประมาณ 2 
ชั่วโมง เย่ียมชมวัดบราตัน 
(PuraUlundanuBratan) วดั
นี้ตั้งอยูตรงกลางของเกาะบาหลี 
อยูหงจากเมืองเดนพาซาร 50 
กิโลเมตร เปนวดัที่มชีื่อเสียง
มากของเกาะบาหลี ตั้งอยู
บริเวณรมิทะเลสาบบราตัน และดานหลงัของวัดจะเปนวิวของภูเขาไฟซึง่เปนวดัใหญที่
ถือไดวาสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากวดัเบซากหี โดยสรางเพื่อบชูาเทพเจาแหงสายนํา้ 
ตามความเชือ่แบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยูในธนบตัร 50,000 รูเปยห ของประเทศอินโดนี
เชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทัง้ป  จากนั้น นาํทานสู นาขาวขั้นบันได
(RICE TERRACE) เปนนาขาวที่สวยที่สุดและเปนจุดชมววิสามารถมองออกไปไดไกล
ถึงภูเขาบาตูร มีพื้นที่6ตารางกิโลเมตรลกัษณะเดนคือเปนนาขาวขั้นบันไดที่เรียงกันเปน
ชั้นๆอยางสวยงามและทานสามารถเดินลงไปถายรปูใกลๆ ได 



 

 

 
เย็น ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น       นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 
3 ดาว ตามมาตรฐานบาหล ี
วันทีส่ี ่   วัดเทมภคัสริิงค • ตลาดปราบเซียน • หมูบานคนิตามณี • วัดเบซากิห • วัดเลมปู

ยางค   ไ(เชา/กลางวันบุฟเฟ�ตพรอมชมววิภูเขาไฟบาตูร/เย็น) 
เชา  ไ รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู วัดนํา้พศุักดิส์ทิธิ์ หรือคนไทยเรียกวา วัดเทมภัคสิรงิคหลีเรียกวาวดั 

PuraTirtaEmpul ภายในวดัมบีอนํ้าศกัดิ์สิทธิ์ซึ่งผดุพรายนํ้าขึ้นมา ชาวบาหลีลวน 
เคารพบูชาวดันีด้วยเชือ่วากาํเนิดมาจากพระอนิทร จงึมชีาวบานนิยมมาอาบนํา้ เกบ็นํ้า
ไปดืม่กิน เพราะเชื่อวาบอนํ้าศกัดิ์สิทธิ์แหงนี้สามารถรักษาโรคตางๆ ขับไลสิ่งเลวรายและ
เพื่อเปนสิริมงคลแกชวีิตสําหรับทานที่ตองการลงนํ้าพศุักดิ์สทิธ กรณุาเตรียมชดุ
สําหรับเปยก 1 ชดุ ผูหญงิที่มปีระจําเดือนไมสามารถลงไปในนํ้าได  



 

 

 
และตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคนี้เองคือ ตลาดปราบเซียน มรีานขายของพื้นเมอืง
ตางๆมากมายใหทานไดใชความสามารถในการตอรองราคาของแบบสุดๆ จงึเปนทีม่าที่
คนไทยตั้งชื่อใหกับตลาดแหงนี ้

เที่ยง เดินทางสู: หมูบานคินตามณี
(KINTAMANEE) เปนหมูบานณ
ความสูง1,500 เมตรซึ่งทานจะได
รับชมทศันียภาพทีง่ดงามของ ภูเขาไฟ
บาตรู(GunungBatur) และทะเลสา
บาตรู(Lake Batur)ที่หมูบานแหงนี้  

     ไพรอมรบัประทานอาหาร
กลางวัน ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ�ตชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 



 

 

  
จากนั้น นําทานชมปุราเบซากิห(Pura Besakih)นิยมเรียกกันอีกชื่อวาวดัแมหรือวัดหลวง

แหงเบซากิห (Mother Temple of Besakih)วดัที่ใหญที่สุดมคีวามสวยงามที่สดุ
อันดับ1และสาคัญที่สดุของบาหลีเปนสถานทีท่องเที่ยวทีม่ีนกัทองเที่ยวมาเยือนเปนจาน
วนมากโดยดานหลงัของวัดนั้นเปนภูเขาไฟกุนงุอากงุ (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูง
ที่สุดของเกาะบาหล ีวดัเบซากิหเปนวดัในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดของบาหลียังถือเปนวดั
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวงมีบริเวณกวางใหญไพศาลประกอบดวยวดัเล็กๆ ประมาณ 
23 แหงตัง้เรียงรายอยูเปนขั้นๆกวา7 ขั้นไปตามไหลเขาโดยวดัที่มคีวามส าคัญที่สดุ คือ 
ปุราเปนาทารัน อากงุ (Pura PenataraaAguan) ซึง่ตัง้อยูตรงกลาง จากนั้น เดินทาง
สูวัดเลมปูยางค(Lempuyang Temple) ซึง่เปนวดัที่ใหญเปนอันดบัสามของเกาะ
บาหลีและมคีวามสําคัญมากในวฒันธรรมบาหลีน้ันมวีิวทิวทัศนที่สวยงามของพื้นที่รมิ
เกาะทางฝم�งตะวันออกของบาหลแีตควรระวงัฝงูลิงแมก็แคก็ทีดุ่รายซ่ึงอาศัยอยูบริเวณ
ยอดเขา 



 

 

 
เย็น ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเขาสูที่พกั MAX ONE UBUD HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 3* ดาว ของ

มาตรฐานบาหล ี
วันทีห่า      บาหลี สวงิค • วหิารทานาตลอต • รานกฤษณา • กรุงเทพฯ  ไ(เชา/กลางวัน/-) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

เดินทางสูจดุไฮไลทของโปรแกรมบาหลสีวิงคBali Swingใหทานไดเลนกิจกรรมอนั
สนุกสนานคลายกับการนัง่ชงิชาโดยคาใชจายสาหรับลูกคาทีต่องการเลนชิงชา
เพิ่มเติมประมาณ300บาท ใชเวลานัง่ประมาณ 5 นาทีหรอืถาทานไมตองการนัง่ชงิชา
บริเวณน้ันมีจดุใหทานไดถายรูปสวยสวยมากมาย 



 

 

 
นําทานไปยังวหิารทานาตลอต(Pura 
Tanah Lot)ที่มชีื่อเสียงที่สุดและเปน
จุดทีม่ีนกัทองเที่ยวถายภาพมากที่สดุ
ของเกาะบาหลีวหิารนีต้ัง้อยูบนผาหิน
นอกชายฝم�งในเวิง้อาวอันเกิดจากการ
กัดเซาะของเกลียวคลื่นสิง่ที่ทาใหวัด
แหงนีม้คีวามพิเศษเน่ืองจากเมื่อชม
วิหารทานาตลอตยามพระอาทิตยตก
จะเห็นเปนเสมอืนภาพของหอคอยสีดาและไมชอใบที่ปกคลุมหนาผาชวนใหนกึถงึความ
ออนชอยของภาพวาดจีน 

เที่ยง      ไ รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
     เราพาทานแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอยาง
มารวมไวที่นีร้าน Krisnaที ่    



 

 

     มีชือ่เสียงของบาหล ี
ไดเวลาสมควร     เดนิทางสูสนามบินงรูะหรัย 
19.40 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร THAI LION AIR (SL) 
เที่ยวบินที่  SL 259 
23.05 น.     เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 
**หมายเหตุ  :   สําหรับลูกคาที่เลือกวันเดนิทาง ตัง้แต เดือนพฤศจิกายน 62 เปนตนไป ทางสาย

การบนิมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ 
                          ขากลับ ออกจากบาหลีเวลา 19.20 น. ถึงดอนเมืองเวลา 23.05 น. (กรณุา

สอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง) 
************************************************************ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
วันเดินทางราคา มหศัจรรย.....บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 5 วัน 4 คนื 

เริม่เดินทาง กลับจากเดนิทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมเีตยีง เด็กไมมีเตยีง พักเดี่ยว 

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

05 ธ.ค. 62 09 ธ.ค. 62 SL258/SL259 23,900 23,900 22,900 4,000 

08 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 SL258/SL259 23,900 23,900 22,900 4,000 

30 ธ.ค. 62 03 ม.ค. 63 SL258/SL259 26,900 26,900 25,900 4,000 

03 ม.ค. 63 07 ม.ค. 63 SL258/SL259 24,900 24,900 23,900 4,000 

25 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63 SL258/SL259 23,900 23,900 22,900 4,000 

08 ก.พ. 63 12 ก.พ. 63 SL258/SL259 25,900 25,900 24,900 4,000 

21 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 SL258/SL259 23,900 23,900 22,900 4,000 

06 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 SL258/SL259 22,900 22,900 21,900 4,000 

27 มี.ค. 63 31 มี.ค. 63 SL258/SL259 24,900 24,900 23,900 4,000 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ ไปกลับ บาหล-ียอกยา-บาหลี  
  ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณทีี่
ไดรบัอุบตัิเหตรุะหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรพัยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดนิทาง 

  ภาษีนํ้ามันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  คาระวางนํา้หนกักระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
  คาทําหนงัสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัวอาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเนต็,มินิ

บาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแต
ไมบังคับทิปคะ) 
 



 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มฉิะนั้นถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บรษิัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 20 วัน กอนการเดนิทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจบ็ป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บรษิัทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษิทัฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษิทัฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษิัทตองนาํไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 



 

 

หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษิทัฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

  กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ (เลมนํา้เงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษิัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนดัหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้
ในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 



 

 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนนี้แลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารดุ เปยกนํ้า การขดีเขียนรปูตางๆหรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบรษิทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีช่ัดเจน สิ่งนีอ้ยูเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทาง
บรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 



 

 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมดัจําเพื่อ
ประโยชนของทานเอง** 


