
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

03.00 น. พร้อมกันที่ สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประต ู1 เคานเ์ตอร์สายการบนิไทยแอร์

เอเชยี  Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

06.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหล ีโดยเที่ยวบินที่ FD 396 (ไม่รวมค่าบริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป) 

 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ • บาหล ี• สวนวษิณ ุ• วดัอลูวูาต ู       

            (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

 



 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาทอ้งถิ่นทีบ่าหลี เร็วกวา่ประเทศไทย

1 ชั่วโมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

บ่าย น าท่านชม สวนวิษณุ (Garuda Wisnu 

Kencana Cultural Park) สวนวัฒนธรรม

บาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและพญา

ครุฑ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคัญ โปรเจค

ใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่

จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งน้ีสร้างตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความ

นับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้น

เพ่ืออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับพญาครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรม

พระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กว้าง 

64 เมตร หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระ

วิษณุมีความสูง 18 เมตร ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู

2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 



 

  

จากนั้น เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู (PuraUluwatu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุด

ในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู สูงตระหง่านเหนือ

มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 

76 เมตรเป็นวัดหลักประจ าท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดิน

เลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสี

ขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  

 จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก EPISODE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ข้าพกั

จะเปน็โรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั) 

 

  
 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น เดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ (Bali Swing) ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอัน

สนุกสนานคล้ายกับการนั่งชิงช้า ใช้เวลานั่งประมาณ 5 นาที หรือถ้าท่านไม่ต้องการนั่งชิงช้า 

วนัที่สอง บาหลสีวงิค ์• หมูบ่า้นคนิตามณ ี• วดัเทมภคัสริงิค ์      

         (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

 



 
บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่นรังนก ระหว่างน้ันท่านก็จะได้ชมกาแฟที่

มีช่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ที่นี้ท่านจะได้ชมการท ากาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิม 

โดยเฉพาะกาแฟที่ที่ช่ือว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด 

*โดยค่าใช้จ่ายส าหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมสามารถสอบถามหน้างานได้อีกครั้ง* 

 
 

 เดินทางสู่  หมู่บ้านคินตามณี (KINTAMANEE) 

เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะ

ได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์

(GunungBatur) แล ะท ะ เ ล ส าบบาตู ร์  (Lake 

Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ชมความงามบรรยากาศ

ของภูเขาไฟอันสวยงาม 



 
เที่ยง                  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

   จากนั้น เดินทางสู่วดัน้ าพุศักสิทธิ ์หรือคนไทยเรยีกวา่

วั ด เ ทมภั คสิ ริ ง ค์  คนบาหลี เ รี ย ก ว่ า วั ด 

PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพ

บูชาวัดนี้ด้วยเช่ือว่าก าเนิดมาจากพระอินทร์ 

จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่มกิน 

เพราะเช่ือว่าบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถ

รักษาโรคต่างๆ ขับไล่ส่ิงเลวร้ายและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์

นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพ้ืนเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถใน

การต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งช่ือให้กับตลาดแห่งนี้  

 



 
คา่ใชจ้า่ยส าหรบัทา่นทีต่อ้งการลงน้ าพศุกัดิส์ทิธิ์ เพิ่มเติมประมาณ 10-15 USD 

กรณุาเตรยีมชดุส าหรบัเปยีก 1 ชดุ  ผูห้ญงิที่มปีระจ าเดอืนไมส่ามารถลงไปในน้ าได้ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก EPISODE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ข้า

พักจะเปน็โรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั) 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

เดินทางของ speech boat ประมาณ 45 นาที นูซาเปนิดา เกาะเล็กๆ นอกชายฝั่ง เป็นเกาะที่มี

ประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่กักกันนักโทษมาก่อนแต่ในปัจจุบันเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวพอสมควร เป็นเกาะที่เงียบสงบ  พาท่านไปที่จุด Kelingking Beach เป็นหน้าผารูป

เหมือนไดโนเสาร์ T.Rex ยื่นออกไปในทะเล โดยจะมีบันไดไม้ไผ่ให้เดินลงไปถึงชายหาด

ข้างล่างได้ 

   
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

วนัที่สาม เกาะนซูา เปนดีา •  Kelingking Beach • Angel Billabong • Broken Beach • Crystal Bay

          (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

 



 
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของ Angel’s Billabong เป็น Lagoon เล็กๆอยู่ระหว่างหินภูเขาไฟ โดย

ด้านหลังเป็นวิวทะเลน้ าใส หลังจากนั้นพาท่านชมวิวที่จุด Broken Beach ซึ่งเป็นวิวที่อลังการ

มาก โดยธรรมชาติสรรค์สร้างให้เหมือนเป็นสะพาน ตรงกลางเป็นแอ่งหาดทรายขาว มีทะเลน้ า

ซัดเข้ามาผ่านช่องลอดใต้สะพาน น้ าสีฟ้าเขียวใสตัดกับหินสีเข้ม  

 



 

   
จากนั้น เดินทางสู่หาด Crystal Bay เป็นเกาะที่มีชายหาดให้เดินเล่น  ถ้าไม่เดินเล่นที่ชายหาดก็สามารถ

ลงเล่นน้ าได้ น้ าที่เกาะน้ีก็ใสมาก  

   
 



 
น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่กาะบาหล ีใชเ้วลาการเดนิทางของ speech boat ประมาณ 45 นาท ี

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL REGANTRIS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งต้นเท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ข้าพกั

จะเปน็โรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน แวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้  ร้าน 

Krisna ที่มีช่ือเสียงของบาหลี 

 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย 

11.55 น.         ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) เที่ยวบนิที ่FD397 

15.15 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว   

วนัที่สี ่ รา้นกฤษณา • กรงุเทพฯ          

           (เชา้/-/-)                                                                                                                            

 



 

วนัเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เดก็ไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

16 – 19 ก.พ. 66 25+1 20,999 19,999 3,000 

02 – 05 ม.ีค. 66 

*วนัมาฆบชูา* 
25+1 22,999 21,999 3,000 

16 – 19 ม.ีค. 66 25+1 22,999 21,999 3,000 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 66 25+1 22,999 21,999 3,000 

06 – 09 เม.ย. 66 

*วนัจกัร*ี 
25+1 25,999 24,999 3,000 

13 – 16 เม.ย. 66 

*วนัสงกรานต*์ 
25+1 29,999 28,999 3,000 

14 – 17 เม.ย. 66 

*วนัสงกรานต*์ 
25+1 27,999 26,999 3,000 

04 – 07 พ.ค. 66 

*วนัฉัตรมงคล* 
25+1 26,999 25,999 3,000 

13 – 16 พ.ค. 66 25+1 22,999 21,999 3,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่ึง 2 ป ีบรบิูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ทา่นละ 5,000 บาท 

อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละตั๋วเครือ่งบินแลว้** 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยค านงึถงึประโยชนล์กูคา้เปน็ส าคญั** 
 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้  

กรณเีดนิทางเปน็ผูใ้หญ ่3 ทา่น  บรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้า่นเปดิหอ้งพกัเปน็แบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl)  

จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ (รบกวนสอบถามกบัทางบรษิทัฯ อกีครัง้กอ่นท าการจอง) 

 

 

อัตราคา่บริการรวม 



 

- ต๋ัวเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia  (FD)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เดี่ยว) 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ  (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

- น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ 

- ภาษีน้ ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

 

 

 

 

 

อัตราคา่บริการไมร่วม 



 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ บาหลีมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ (ส าหรับ

ท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) หรือ ส าหรับท่านที่รับวัคซีนแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 

Dose (2 เข็ม) หรือมากกว่านั้นอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง (International Covid-19 vaccination 

Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (ส าหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 



 
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ 

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้

ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ทัง้สิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไข

ใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

กรณีเจ็บป่วย : 



 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯ ก าหนดไว้ (15 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลกิของ

ท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 
 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

 

โรงแรมทีพ่ัก 

 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกบัมาตรฐานระดับสากล และ

ในโปรแกรมที่ระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของ

หน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเชียเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่

เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ

สุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ม

ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านกอ่น

การเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

 ภาพที่ใช้เป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเทา่นั้น 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้

จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ

ทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด** 

                                              

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


