
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
03.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคาน์เตอร์สายการบนิไทยแอร์เอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

06.45 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลีโดยเทีย่วบนิที ่FD 396 (ไมร่วมคา่บรกิารอาหาร+เครือ่งดืม่บนเครือ่งขาไป) 

 
 

 
12.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิงูระห์รยั เกาะบาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ย

แลว้ พบการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่จากเจา้หน้าที ่(เวลาท้องถิน่ทีบ่าหลี เร็วกว่าประเทศไทย1 ช ั่วโมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่1) 

บา่ย น าทา่นชม สวนวษิณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) สวนวฒันธรรมบาหลีทีม่รูีปปั้นของพระ

วิษณุและพญาครุฑ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคญั โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จดังาน 

วนัแรก   กรุงเทพฯ • บาหลี • สวนวษิณุ • วดัอลููวาต ู     (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

 



 

 

พกัผอ่นสถานทีแ่ห่งน้ีสรา้งตามความเชือ่ของศาสนาฮนิดู ทีช่าวบาลีกว่ารอ้ยละ90ให้ความนบัถือมากทีสุ่ด

และเป็นศาสนาทีม่ีอทิธพิลโดยตรงต่อศลิปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรา้งขึน้เพือ่อุทศิถวายแด่พระ

วิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัพญาครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอนั

งดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กว้าง 64 เมตร หล่อจากทองแดงกบั

ทองเหลือง หนกั 4,000 ตนั สว่นรูปปั้นครุฑอยู่ดา้นหลงัรูปปั้นพระวษิณุมีความสูง 18 เมตร สว่นประกอบ

สุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวษิณุ ขา้งหนึ่งชู1นิ้ว อีกขา้งชู2นิ้ว ซึง่สรา้งเสร็จไปเพียง30% เท่านัน้ ซึง่จะ

เห็นวา่ถา้เสร็จสมบรูณ์จะมขีนาดใหญม่าก 

 

 

 

 

จากนัน้ เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วดัอูลูวาตู (PuraUluwatu) หนึ ่งในวดัที ่เก่าแก่ที ่สุดใน

บาหลีที ่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทร

อนิเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ต ัง้อยู่บนหน้าผาที ่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดั



 

 

หลกัประจ าท้องทะเลทีช่าวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดนิเลียบเลาะหน้าผาให้ท่าน

ไดช้มความงามของหน้าผาสงู เห็นคลืน่ซดัเขา้หาฝั่งเป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่2) 

 จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั HARRIS KUTA GALLERIA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 
 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

 

  
เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

เดนิทางสู ่ ว ัดเลมปูยางค์  (Lempuyang Temple) ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหลีและมี

ความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลีนั้น มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝั่ งตะวนัออกของ

บาหลี แตค่วรระวงัฝงูลงิแม็กแค็กทีด่รุา้ยซึง่อาศยัอยู่บรเิวณยอดเขา 

วนัทีส่อง วดัเลมปยูางค์ • ปุราเบซากห์ิ • วดัเทมภคัสริงิค์ • บาหลีสวงิค์ • นาขา้วข ัน้บนัได   

         (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

 



 

 

 
 

จากนัน้ น าท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกนัอีกชื่อว่า วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากิห์ 

(Mother Temple of Besakih) วดัที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอนัดบั 1  และส าคญัที่สุดของ

บาหลี เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่นีกัทอ่งเทีย่วมาเยือนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของ 

วดันัน้เป็นภเูขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุของเกาะบาหลี  วดัเบซากห์ิ เป็นวดัใน

ศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดเหนือวดัท ัง้ปวง มีบรเิวณกว้างใหญ่ไพศาล 

ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ต ัง้เรียงรายอยู่เป็นข ัน้ๆ กว่า 7 ข ัน้ไปตามไหล่เขา โดยวดัที่มี

ความส าคญัทีส่ดุ คอื ปรุาเปนาทารนั อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึง่ต ัง้อยูต่รงกลาง 



 

 

 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่4) 

จากนัน้ เดนิทางสูว่ดัน ้าพุศกัสทิธิ ์หรือคนไทยเรียกวา่

ว ัด เ ทมภ ัคสิ ริ ง ค์  คนบาห ลี เ รี ยกว่ า ว ัด 

PuraTirtaEmpul ภ า ย ใ น ว ั ด มี บ่ อ น ้ า

ศกัดิส์ทิธิซ์ึง่ผุดพรายน ้าขึน้มา ชาวบาหลีล้วน 

เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเชื่อว่าก าเนิดมาจากพระ

อนิทร์ จงึมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้า เก็บน ้าไป

ดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน ้าศกัดิส์ิทธิ ์แห่งน้ี

สามารถรกัษาโรคตา่งๆ ขบัไล่สิง่เลวรา้ยและ

เพือ่เป็นสริมิงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสริิงค์น้ีเองคือตลาดปราบเซียน มีรา้นขายของ

พื้นเมอืงตา่งๆมากมายใหท้า่นไดใ้ชค้วามสามารถในการตอ่รองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทย

ต ัง้ชือ่ใหก้บัตลาดแหง่น้ี  

ทา่นทีต่อ้งการลงน ้าพุศกัดิส์ทิธิ ์กรุณาเตรียมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุด 

ผูห้ญงิทีม่ปีระจ าเดอืนไมส่ามารถลงไปในน ้าได้ 



 

 

จากนัน้ เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ (Bali Swing) ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอนัสนุกสนาน

คลา้ยกบัการนั่งชงิชา้ โดยคา่ใชจ้่ายส าหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการเลน่ชงิชา้เพิม่เตมิประมาณ 300 บาท ใชเ้วลา

นั่งประมาณ 5 นาที หรือถ้าท่านไมต่อ้งการนั่งชงิช้า บรเิวณนัน้มีจุดให้ท่านไดถ้่ายรูปสวยสวยมากมาย 

เชน่รงันก ระหวา่งนัน้ทา่นก็จะไดช้มกาแฟทีม่ชีือ่เสยีงของบาหลี Coffee Plantation ทีน้ี่ทา่นจะไดช้ม

การท ากาแฟด้วยวิธีการด ัง้เดมิ โดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่

หอมทีส่ดุ 

 

จากนัน้  น าทา่นสู ่ นาขา้วข ัน้บนัได (RICE TERRACE) เป็นนาขา้วทีส่วยทีสุ่ด และเป็นจุดชมววิสามารถมอง

ออกไปได้ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นที ่6 ตารางกโิลเมตร ลกัษณะเดน่คือเป็นนาขา้วข ัน้บนัไดทีเ่รียงกนั

เป็นช ัน้ๆอยา่งสวยงาม และทา่นสามารถเดนิลงไปถา่ยรูปใกล้ๆ ได ้



 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่5) 

จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั HARRIS KUTA GALLERIA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 
 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

วนัทีส่าม เกาะนูซา เปนีดา •  Kelingking Beach • Angel Billabong • Broken Beach • Crystal Bay 

          (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

 



 

 

น าท่าน เดนิทางสู ่ท่าเรือซานูร์ Sanur Beach ไป

ที่ เกาะ Nusa Penida  (นูซา เปนิดา) ใช้

เ ว ล าการ เดินทา งของ  speech boat 

ประมาณ 45 นาที นูซาเปนิดา เกาะเล็กๆ 

นอกชายฝั่ ง เป็นเกาะที่มีประวตัิศาสตร์ 

เคยเป็นที่กกักนันักโทษมาก่อนแต่ใน

ปัจจุบนัเป็นเกาะที่ได้รบัความนิยมจาก

นกัท่องเที่ยวพอสมควร เป็นเกาะที่เงียบ

สงบ  พาท่านไปที่จุด Kelingking Beach 

เป็นหน้าผารูปเหมือนไดโนเสาร์ T.Rex 

ยืน่ออกไปในทะเล โดยจะมบีนัไดไมไ้ผใ่หเ้ดนิลงไปถงึชายหาดขา้งลา่งได้ 

 
 

 

 



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่7) 

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของ Angel’s Billabong เป็น Lagoon เล็กๆอยู่ระหว่างหินภูเขาไฟ โดย

ดา้นหลงัเป็นววิทะเลน ้าใส หลงัจากนัน้พาท่านชมววิทีจุ่ด Broken Beach ซึง่เป็นววิทีอ่ลงัการมาก โดย

ธรรมชาตสิรรค์สรา้งใหเ้หมอืนเป็นสะพาน ตรงกลางเป็นแอง่หาดทรายขาว มทีะเลน ้าซดัเขา้มาผา่นช่อง

ลอดใตส้ะพาน น ้าสฟ้ีาเขยีวใสตดักบัหนิสเีขม้  

 



 

 

   
จากนัน้ เดนิทางสูห่าด Crystal Bay เป็นเกาะทีม่ีชายหาดให้เดนิเล่น  ถ้าไมเ่ดนิเล่นทีช่ายหาดก็สามารถลงเล่น

น ้าได ้น ้าทีเ่กาะน้ีก็ใสมาก  

   
 

 



 

 

 

น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่กาะบาหลี ใชเ้วลาการเดนิทางของ speech boat ประมาณ 45 นาท ี

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่8) 

จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั HARRIS KUTA GALLERIA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 
 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าท่าน แวะซ้ือของฝากที่ระลกึราคาถูกที่บรเิวณโกดงัขายของที่ระลกึแทบทุกอย่างมารวมไว้ทีน้ี่  รา้น Krisna ทีม่ี

ชือ่เสยีงของบาหลี 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิงูระห์รยั 

12.30 น.         ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) เทีย่วบนิที ่FD397 

16.05 น.         เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม 

 
************************************************************* 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว   

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

01 - 04 ก.ย.65 25+1 21,999 20,999 4,000 

08 – 11 ก.ย.65 25+1 21,999 20,999 4,000 

15 – 18 ก.ย.65 25+1 21,999 20,999 4,000 

22 -25 ก.ย.65 25+1 19,999 18,999 4,000 

06 – 09 ต.ค.65 25+1 21,999 20,999 4,000 

27 – 30 ต.ค.65 25+1 20,999 19,999 4,000 

03 – 06 พ.ย.65 25+1 21,999 20,999 4,000 

10 – 13 พ.ย.65 25+1 21,999 20,999 4,000 

17 – 20 พ.ย.65 25+1 22,999 21,999 4,000 

วนัทีส่ี ่ รา้นกฤษณา • กรุงเทพฯ         (เชา้/-/-)                                                                                                                            

 



 

 

24 – 27 พ.ย.65 25+1 22,999 21,999 4,000 

09 – 12 ธ.ค.65 25+1 24,999 23,999 4,000 

15 – 18 ธ.ค.65 25+1 23,999 22,999 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บริบรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท อตัราน้ีรวมรายการทวัร์และต ั๋วเครือ่งบนิแลว้** 
 
 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้  

กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น  บรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl)  

จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ (รบกวนสอบถามกบัทางบรษิทัฯ อกีคร ัง้กอ่นท าการจอง) 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ต ั๋วเครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Air Asia  (FD)  

เป็นต ั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมล์ได ้

- คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว) 

- คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

- คา่มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทยตามรายการระบ ุ

- ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง  

 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่ม่ได้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่ห้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มืองไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรือ บาหลีมีการปรบัเปลี่ยนข้อก าหนดเกีย่วกบัการกกัตวัเพิ่มเตมิ และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

 คา่ตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ช ั่วโมง ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย มีใบรบัรองแพทย์ (ส าหรบัท่านทีย่งั

ไมไ่ดร้บัวคัซีน) หรือ ส าหรบัท่านทีร่บัวคัซีนแล้ว สามารถแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนครบ Dose (2 เข็ม) หรือ

มากกวา่นัน้อยา่งน้อย 14 วนักอ่นออกเดนิทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจาก

แอปหมอพรอ้ม) 

 คา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช ั่วโมง กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย (ส าหรบัทา่นทีย่งัไมไ่ดร้บัวคัซีน) 

 คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ตามสนิน ้าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไม่

น้อยกวา่ 21 วนั มฉิะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั จะคืนเงนิคา่มดัจ าให้ 

ท ัง้หมด โดยหกัคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50% จากราคาขาย และหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

จรงิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 



 

 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางได้

ตามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  
 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผู้เดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดนิทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนั

เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกต ั๋วภายใน เช่น (ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท า

การออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชวี้ลแชร์ทีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรือเริม่ต ัง้แตท่่านจองทวัร์ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีท่านเป็นอสิลาม ไมส่ามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุให้ชดัเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้า

กอ่นเดนิทางกะทนัหนั อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ ที่

ไดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 



 

 

 ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ 

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั  อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอนิโดนีเซียนัน้ อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และใน

โปรแกรมทีร่ะบชุือ่และระดบัมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการ

ทอ่งเทีย่วของประเทศอนิโดนีเชียเทา่นัน้ ไมส่ามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได้ 
 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมีสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,

การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรือเหตุภยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 



 

 

 ต ั๋วเครื่องบนิเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนัหรือคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั 

สงวนสทิธิป์รบัราคาต ั๋วดงักลา่ว 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรือแมก้ระท ั่งตราปั๊มลายการ์ตนู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทุกคร ัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัร์อยา่งละเอยีดทุกหน้าอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ า

เพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุน

รายการทวัร์ท ัง้หมด** 

                                               ************************************************ 
 


