
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
03.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอร์

เอเชีย  Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.45 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่FD 396 (ไม่รวมค่าบริการอาหาร+เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองขาไป) 

 
 

 
12.20 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รยั เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืงเป็นที่

เรยีบร้อยแล้ว พบการต้อนรบัอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถ่ินท่ีบาหลี เรว็กว่าประเทศไทย1 

ชัว่โมง) 

วนัแรก   กรงุเทพฯ • บาหลี • สวนวิษณุ • วดัอลููวาตู      (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

 



 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 

บ่าย น าท่านชม สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) สวนวฒันธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของ

พระวษิณุและพญาครุฑ อกีหนึ่งแลนด์มารค์ส าคญั โปรเจคใหญ่ของทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีทีจ่ดังาน 

พกัผ่อนสถานทีแ่ห่งนี้สรา้งตามความเชื่อของศาสนาฮนิดู ทีช่าวบาลกีว่ารอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากทีสุ่ด

และเป็นศาสนาทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อศลิปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สรา้งขึน้เพื่ออุทศิถวายแด่พระ

วษิณุหรอืที่คนไทยเรยีกว่า พระนารายณ์กบัพญาครุฑ มรีูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอัน

งดงามและมขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวษิณุมคีวามสูงถงึ 150 ม กว้าง 64 เมตร หล่อจากทองแดงกบั

ทองเหลอืง หนัก 4,000 ตนั ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ดา้นหลงัรูปปั้นพระวษิณุมคีวามสูง 18 เมตร ส่วนประกอบ

สุดทา้ยคอืรูปปั้นแขนของพระวษิณุ ขา้งหนึ่งชู1นิ้ว อกีขา้งชู2นิ้ว ซึ่งสรา้งเสรจ็ไปเพยีง30% เท่านัน้ ซึ่งจะ

เหน็ว่าถา้เสรจ็สมบูรณ์จะมขีนาดใหญ่มาก 

 

 



 

จากนัน้ เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วดัอลููวาตู (PuraUluwatu) หนึ่งในวดัที่เก่าแก่ที่สุดใน

บาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบรเิวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทร

อนิเดยี ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตัง้อยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดั

หลกัประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลแีทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวดัมทีางเดนิเลยีบเลาะหน้าผาให้ท่าน

ไดช้มความงามของหน้าผาสงู เหน็คลื่นซดัเขา้หาฝัง่เป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (มือ้ท่ี 2) 

 จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HARRIS KUTA GALLERIA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 
 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 
 



 
 

  
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 3) 

เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลีและมี

ความส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลนีัน้ มวีวิทวิทศัน์ที่สวยงามของพืน้ที่รมิเกาะทางฝัง่ตะวนัออกของ

บาหล ีแต่ควรระวงัฝงูลงิแมก็แคก็ทีดุ่รา้ยซึง่อาศยัอยู่บรเิวณยอดเขา 

 
จากนัน้ น าท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรยีกกนัอกีชื่อว่า วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากิห์ 

(Mother Temple of Besakih) วดัทีใ่หญ่ทีสุ่ด มคีวามสวยงามทีสุ่ดอนัดบั 1  และส าคญัทีสุ่ดของบาหล ี

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงัของ 

วนัท่ีสอง วดัเลมปยูางค ์• ปรุาเบซากิห์ • วดัเทมภคัสิริงค ์• บาหลีสวิงค ์• นาข้าวขัน้บนัได    

        (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

 



 

วดันัน้เป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟทีส่งูทีสุ่ดของเกาะบาหล ี วดัเบซากิห์ เป็นวดัใน

ศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่ทีสุ่ดของบาหล ียงัถอืเป็นวดัศกัดิส์ทิธิท์ี่สุดเหนือวดัทัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล 

ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ ประมาณ 23 แห่ง ตัง้เรยีงรายอยู่เป็นขัน้ๆ กว่า 7 ขัน้ไปตามไหล่เขา โดยวดัทีม่ี

ความส าคญัทีสุ่ด คอื ปุราเปนาทารนั อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึง่ตัง้อยู่ตรงกลาง 

 
เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน  ณ 

ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4) 

จากนัน้ เดินทางสู่ว ัดน ้าพุศักสิทธ์ิ หรือคนไทย

เรียกว่าวดัเทมภคัสิริงค์ คนบาหลีเรยีกว่า

วัด  PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่ อน ้ า

ศกัดิส์ทิธิซ์ึง่ผุดพรายน ้าขึน้มา ชาวบาหลลีว้น 

เคารพบูชาวดันี้ดว้ยเชื่อว่าก าเนิดมาจากพระอนิทร ์จงึมชีาวบา้นนิยมมาอาบน ้า เกบ็น ้าไปดื่มกนิ เพราะ



 

เชื่อว่าบ่อน ้าศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้สามารถรกัษาโรคต่างๆ ขบัไล่สิง่เลวรา้ยและเพื่อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติและ

ตรงทางออกของวดัเทมภคัสริงิคน์ี้เองคอืตลาดปราบเซียน มรี้านขายของพื้นเมอืงต่างๆมากมายให้

ท่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ชื่อใหก้บัตลาดแห่งนี้  

ท่านท่ีต้องการลงน ้าพศุกัด์ิสิทธ์ิ กรณุาเตรียมชุดส าหรบัเปียก 1 ชุด 

ผู้หญิงท่ีมีประจ าเดือนไม่สามารถลงไปในน ้าได้ 

จากนัน้ เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ (Bali Swing) ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอนัสนุกสนาน

คลา้ยกบัการนัง่ชงิชา้ โดยค่าใช้จ่ายส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการเล่นชิงช้าเพ่ิมเติมประมาณ 300 บาท 

ใชเ้วลานัง่ประมาณ 5 นาท ีหรอืถ้าท่านไม่ต้องการนัง่ชงิชา้ บรเิวณนัน้มจุีดให้ท่านไดถ้่ายรูปสวยสวย

มากมาย เช่นรงันก ระหว่างนัน้ท่านกจ็ะได้ชมกาแฟทีม่ชีื่อเสยีงของบาหล ีCoffee Plantation ทีน่ี้ท่าน

จะไดช้มการท ากาแฟดว้ยวธิกีารดัง้เดมิ โดยเฉพาะกาแฟทีท่ีช่ื่อว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น

กาแฟทีห่อมทีสุ่ด 

 



 

จากนัน้  น าท่านสู่  นาข้าวขัน้บนัได (RICE TERRACE) เป็นนาขา้วทีส่วยทีสุ่ด และเป็นจุดชมววิสามารถมอง

ออกไปไดไ้กลถงึภูเขาบาตูร์ มพีื้นที่ 6 ตารางกโิลเมตร ลกัษณะเด่นคอืเป็นนาขา้วขัน้บนัไดที่เรยีงกนั

เป็นชัน้ๆอย่างสวยงาม และท่านสามารถเดนิลงไปถ่ายรปูใกล้ๆ ได้ 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (มือ้ท่ี 5) 

จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HARRIS KUTA GALLERIA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

 
 



 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 6) 

น าท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือซานูร์ Sanur Beach ไปที่ เกาะ Nusa Penida  (นูซา เปนิดา) ใช้เวลาการ

เดินทางของ speech boat ประมาณ 45 

นาที นูซาเปนิดา เกาะเล็กๆ นอกชายฝัง่ 

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่

กักกันนักโทษมาก่อนแต่ในปัจจุบันเป็น

เกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

พอสมควร เป็นเกาะที่เงยีบสงบ  พาท่าน

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

          (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

 



 

ไปทีจุ่ด Kelingking Beach เป็นหน้าผารูปเหมอืนไดโนเสาร ์T.Rex ยื่นออกไปในทะเล โดยจะมบีนัได

ไมไ้ผ่ใหเ้ดนิลงไปถงึชายหาดขา้งล่างได ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 7) 

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่จุดชมววิของ Angel’s Billabong เป็น Lagoon เล็กๆอยู่ระหว่างหนิภูเขาไฟ โดย

ด้านหลงัเป็นววิทะเลน ้าใส หลงัจากนัน้พาท่านชมววิที่จุด Broken Beach ซึ่งเป็นววิที่อลงัการมาก 

โดยธรรมชาตสิรรคส์รา้งใหเ้หมอืนเป็นสะพาน ตรงกลางเป็นแอ่งหาดทรายขาว มทีะเลน ้าซดัเขา้มาผ่าน

ช่องลอดใตส้ะพาน น ้าสฟ้ีาเขยีวใสตดักบัหนิสเีขม้  

 



 

   
จากนัน้ เดนิทางสูห่าด Crystal Bay เป็นเกาะทีม่ชีายหาดใหเ้ดนิเล่น  ถา้ไม่เดนิเล่นทีช่ายหาดกส็ามารถลงเล่น

น ้าได ้น ้าทีเ่กาะน้ีกใ็สมาก  

   
น าท่านเดินทางกลบัสู่เกาะบาหลี ใช้เวลาการเดินทางของ speech boat ประมาณ 45 นาที 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (มือ้ท่ี 8) 



 

จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HARRIS KUTA GALLERIA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 
 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 9) 

น าท่าน แวะซื้อของฝากทีร่ะลกึราคาถูกทีบ่รเิวณโกดงัขายของทีร่ะลกึแทบทุกอย่างมารวมไวท้ีน่ี้  ร้าน Krisna ทีม่ี

ชื่อเสยีงของบาหล ี

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รยั 

12.30 น.         ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย Thai Air Asia (FD) เท่ียวบินท่ี FD397 

16.05 น.         เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว   

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

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 

วนัท่ีส่ี ร้านกฤษณา • กรงุเทพฯ         (เช้า/-/-)                                                                                                                            

 



 

17 – 20 พ.ย.65 25+1 22,999 21,999 4,000 
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 (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 6,000 บาท อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋
เคร่ืองบินแล้ว** 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้  

กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน  บริษทัฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)  

จะสะดวกกบัท่านมากกว่า (รบกวนสอบถามกบัทางบริษทัฯ อีกครัง้ก่อนท าการจอง) 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิไป - กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บาหล-ีกรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Air Asia  (FD)  

เป็นตัว๋หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.

ต่อ 1 ใบ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพกัห้องเด่ียว) 

- ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น ้าดื่มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วคนไทยตามรายการระบุ 

- ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 



 

- ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รบั

อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวั

ของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรอื บาหลีมกีารปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอ

เรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายสว่นเกนิ 

 ค่าตรวจ RT-PCR หรอื ATK 48 ชัว่โมง ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย มใีบรบัรองแพทย ์(ส าหรบัท่านที่ยงั

ไม่ได้รบัวคัซีน) หรอื ส าหรบัท่านที่รบัวคัซีนแล้ว สามารถแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนครบ Dose (2 เขม็) หรอื

มากกว่านัน้อย่างน้อย 14 วนัก่อนออกเดนิทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจาก

แอปหมอพร้อม) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมง ก่อนเดนิทางเข้าประเทศไทย (ส าหรบัท่านทีย่งัไม่ไดร้บัวคัซนี) 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ,ผูช้่วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศ) 



 

 ค่าทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วนั มฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน

เดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ 

ทัง้หมด โดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% จากราคาขาย และหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

จรงิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

กรณียกเลิก : (ตดักรุป๊) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเว้นในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทัง้ส้ิน 



 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางได้

ตามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง  

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทาง

อื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อน

วนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท า

การออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทาง

บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟลท์บินมีการ

ปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีผูเ้ดนิทางทีต่้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทวัร ์มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

• กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ดัเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้ล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางกะทนัหนั อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 



 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯ 

ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

โรงแรมท่ีพกั 

 

• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ 

ขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน  อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่  

Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอนิโดนีเซยีนัน้ อาจจะมคีวามแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และใน

โปรแกรมทีร่ะบุชื่อและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการ

ท่องเทีย่วของประเทศอนิโดนีเชยีเท่านัน้ ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได้ 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 



 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชื่อไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั 

สงวนสทิธิป์รบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 



 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูต่างๆหรอืแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลายการต์ูน 

ทีไ่ม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณมี ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่าน

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้ว

จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั

ฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด** 

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


