
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     กรุงเทพ • บาหล ี• อนุสาวรียม์หาภารตะ • วดัอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจมิบารนั  (เชา้/กลางวนั/เย็น)     

 

03.30 น. ●พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออนแอร ์ ประตู 7 

Thai Lion Air (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

06.20 น. ●ออกเดินทางสู่เกาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่ SL258 มบีริการอาหารรอ้นบนเครื่องเสริฟพรอ้มน ้ าดืม่ 1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

11.40 น. ●เดินทางถงึ สนามบนิงูระหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่ (เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ีเร็วกวา่ประเทศไทยหน่ึงชัว่โมง) 

●เดนิทางสู:่ ยา่นคูตา้ 

จะอยู่ทางฝัง่ตะวนัตกเยื้องไปทางใตข้องเกาะบาหล ีดว้ยความทีม่ ีทะเลหาดคูตา้ที่

สวยงาม ที่นี่ยงัเพียบพรอ้มไปดว้ยบาร์ ผบั รา้นคา้ รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้

ต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบนิ น าท่านผ่านชม อนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลกัษณ์

ของเกาะบาหล ีเป็นรูปของรถศึกเทียมมา้ประมาณ 6 ตวั อนุสาวรีย์น ัน้เป็นสีขาว 

มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขดัแยง้ของ พีน่อ้งสองตระกูล ซึง่ท ัง้สองตระกูลต่างก็

สบืเชื้อสายมาจากทา้วภรต  จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามทีทุ่่งกุรุเกษตร  

เทีย่ง  ●บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ●เดนิทางลงไปทางใตสุ้ดของเกาะเพื่อเยีย่มชม:วดัอูลูวาตู(PuraUluwatu) 

หนึ่งในวดัที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลทีี่ถูกสรา้งขึ้นตรงส่วยปรายของหนา้ผาขรุขระ

บริเวณหาดอูลูว าตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจาก เดนปาซาร์ 

ประมาณ 30 กิโลเมตร ต ัง้อยู่บนหนา้ผาที่ม ีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวดัหลกั

ประจ าทอ้งทะเลทีช่าวบาหลแีทบทกุคนเคารพบูชา สองขา้งของวดัมีทางเดินเลยีบ

เลาะหนา้ผาใหท่้านไดช้มความงามของหนา้ผาสูง เหน็คลืน่ซดัเขา้หาฝัง่เป็นประกาย

ฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม 

 

 

 

1 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


 

 

จากนั้น  ●น าทา่นชม:สวนวษิณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวฒันธรรมบาหลทีีม่ ีรูปปัน้ของพระวษิณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่ง

แลนด์มาร์คส าคญั โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใชเ้ป็นสถานีที่จดังาน 

พกัผ่อนสถานทีแ่ห่งนี้ สรา้งตามความเชื่อของศาสนาฮนิดู ทีช่าวบาลกีว่ารอ้ยละ

90ให ้ค ว ามน ับถือม ากที่ สุด แ ละ เป็น ศ าสน าที่ มี อิท ธิพ ลโด ยตรงต่อ

ศิลปวฒันธรรมของชาวบาหล ีสวนนี้สรา้งขึ้นเพื่ออุทศิถวายแด่พระวษิณุหรือที่

คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กบัครุฑ มรูีปปัน้ประติมากรรมพระนารายณ์ทรง

ครุฑอนังดงามและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก พระวษิณุมคีวามสูงถงึ 150 ม กวา้ง

64 ม หล่อจากทองแดงก ับทองเหลอืง หน ัก4,000 ตนั ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่

ดา้นหลงัรูปปัน้พระวษิณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดทา้ยคือรูปปัน้แขนของ

พระวษิณุ ขา้งหนึ่งชู1นิ้ว อีกขา้งชู2นิ้ ว ซึ่งสรา้งเสร็จไปเพยีง30% เท่าน ัน้ ซึ่งจะ

เหน็ว่าถา้เสร็จสมบูรณ์จะมขีนาดใหญ่มาก  

 

ค า่ ●รบัประทานอาหารเยน็ ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดทีจ่บัจากชาวประมงจากชาวบา้นพรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูป

ครึ่งเสี้ยวพระจนัทรใ์นยามเย็นปจัจบุนั หาดจมิบารนั ถอืเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดี

ทีสุ่ดในบาหล ีนอกจากนี้ บนหาดยงัมีรา้นอาหารซีฟูดสท์ี่ต ัง้อยู่เรียงรายอยู่ริม

ชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 

กุง้ หอย ปู ปลา หรือปลาหมกึ ทีเ่ขา้กนัดีกบักบัน า้จิ้มรสชาตเิด็ด และจดัจา้น  

 
●น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ยา่นอูบดุCasa Ganesa hotel / Tunjung Mas Bungalows หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บา้นคินตามณี •บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนัพรอ้มชมวิวภูเขาไฟบาตูร ์

•ชิมกระแฟข้ีชะมด•วดัเทมภคัสริิงค•์ ตลาดปราบเซียน •ปุราเบซากิห์ (เชา้/กลางวนั/เย็น)     

 

เชา้  ●รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 ●ชมการแสดง:บารอ๊งแดนซ ์  

เป็นการแสดงระบ าพื้นบา้น มที ัง้หมด 5 องก ์เป็นการแสดงการต่อสูร้ะหว่างความ

ดีกบัความช ัว่ โดยให ้บารอง สตัวใ์นนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความดี และให ้

รงัคา สตัวป์ระหลาดตวัรา้ยในนิยายโบราณ เป็นตวัแทนแห่งความช ัว่ ตลอดการ

แสดงท ัง้ 5 องก ์จะเป็นการแสดงทีดู่แลว้เขา้ใจง่าย ประกอบกบัการแต่งกายทีส่สีนั

สวยงาม ผสมผสานกบัลลีาการร่ายร าที่ท ัง้อ่อนหวานและแขง็แรงของนกัแสดง

ท ัง้หมด 

●เดนิทางสู:่ หมูบ่า้นคนิตามณี 

เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะไดร้บัชมทศันียภาพที่งดงามของ 

ภูเขาไฟบาตูร(์GunungBatur) และทะเลสาบาตูร(์Lake Batur) ที่หมู่บา้นแห่งนี้

พร้อมร ับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ตช์มความงาม

บรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 

 

 

บา่ย ●เยีย่มชมไร่กาแฟทีม่ช่ืีอเสยีงของบาหลCีoffee Plantation 

“Luwak Coffee” หรือ “กาแฟขี้ชะมด” ทีเ่ป็นของดีมชีือ่ประจ าเกาะ 

จากนั้น  ●เดนิทางมาถงึวดัน ้ าพุศกัสทิธิ์ หรือคนไทยเรียกตดิปากวา่วดัเทมภคัสริิงค ์

คนบาหลเีรียกว่าวดั PuraTirtaEmpulภายในวดัมบ่ีอน า้ศกัดิ์สทิธ์ิซึง่ผุดพรายน า้

ขึ้นมา ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชาวดันี้ ดว้ยเชื่อว่าก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมี

ชาวบา้นนิยมมาอาบน า้ เก็บน า้ไปดื่มกิน เพราะเชือ่ว่าบ่อน า้ศกัดิ์สทิธ์ิแห่งนี้สามารถ

รกัษาโรคต่างๆ ขบัไลส่ิ่งเลวรา้ยและเพือ่เป็นสริิมงคลแก่ชีวติและตรงทางออกของ

วดัเทมภคัสริิงคน์ี้ เองคือตลาดปราบเซียน มรีา้นขายของพื้นเมอืงต่างๆมากมายให ้

ท่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าที่คนไทยต ัง้

ชือ่ใหก้บัตลาดแห่งนี้    
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http://travel.thaiza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/273598/


 

 

จากนั้น ●น าท่านชม ปรุาเบซากหิ ์(PuraBesakih)  

นิยมเรียกกนัอีกชื่อว่า วดัแม่หรือวดัหลวงแห่งเบซากิห ์(Mother Temple of 

Besakih) วดัที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอนัดบั 1  และส าคญัที่สุดของ

บาหล ีเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยือนเป็นจ านวนมาก โดยดา้นหลงั

ของวดัน ัน้เป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะ

บาหล ี วดัเบซากิห  ์เป็นวดัในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดั

ศกัดิ์สทิธ์ิทีสุ่ดเหนือวดัท ัง้ปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเลก็ๆ 

ประมาณ 23 แห่ง ต ัง้เรียงรายอยู่เป็นข ัน้ๆ กว่า 7 ข ัน้ไปตามไหลเ่ขา โดยวดัที่มี

ความส าคญัทีสุ่ด คือ ปรุาเปนาทารนั อากุง (PuraPenataraaAguan) ซึง่ต ัง้อยู่

ตรงกลาง  

 
 

เยน็ ●บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

●น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ยา่นอูบดุ 2 คนื   

Casa Ganesa hotel / Tunjung Mas Bungalows หรือเทยีบเทา่  

 

ตลาดเมอืงอูบดุ●วดับราตนั●วดัเมง็ว●ีวดัถ ้าชา้ง●วหิารทานาตล์อต●คูตา้ (เชา้/กลางวนั/เยน็)     

 

เชา้  ●รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 น าทุกท่านเที่ยวชมตลาดเมืองอูบุดท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศของคนพื่นเมอืงที่นี่ ไดเ้หน็วฒันธรรม จะมีขาย

ดอกไม ้ท ัง้แบบเป็นกลบี เป็นดอกสดๆ และแบบจดัใส่กระทงแลว้ แลว้ก็มรีา้นขายผลไม ้ขนม เดินไปอกีหน่อย

จะเป็นโซนขายผกั ของสดต่างๆ 

จากนั้น ●เยี่ยมชม วดับราตนั (puraulundanubratan) 

วดันี้ต ัง้อยู่ตรงกลางของเกาะบาหล ีอยู่ห่งจากเมอืงเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวดั

ทีม่ช่ืีอเสียงมากของเกาะบาหล ีต ัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของ

วดัจะเป็นววิของภูเขาไฟซึง่เป็นวดัใหญ่ที่ถอืไดว้่าส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากวดัเบ

ซากีห ์โดยสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้แห่งสายน า้ ตามความเชือ่แบบฮินดูบาหล ีวดันี้อยู่

ในธนบตัร 50,000 รูเปียห ์ของประเทศอนิโดนีเชยี โดยอากาศในบริเวณนี้ เย็นสบาย

ตลอดท ัง้ปี 
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เทีย่ง  ●บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

●เยีย่มชม วดัเมง็ว ี

หรือ Pura Taman Ayunราชเทวสถานแห่งนี้  เคยใชใ้นการประกอบพิธีกรรมของ

กษตัริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวดัต ัง้ตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถงึความรุ่งเรื่องในอดีต

ของราชวงศ์นี้  ก าแพงก่อดว้ยหินสูงแกะสลกัลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถ

มองเหน็เมรุ หรือเจดีย์แบบบาหล ีทีม่ ีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจา้แต่ละองคใ์ชก้าร

เรียงช ัน้ของหลงัคาทีแ่ตกต่างกนัไป วดันี้มีคูน า้รอบลอ้มตามหลกัความเชือ่ว่าทีส่ือ่ถึง

แดนสุขาวดีแบบฮนิดู 

 

เดนิทางสู ่ ●วดัถ ้าชา้ง (Pura Goa Gajah) 

เป็นวดัทีม่สีิง่โดดเด่นอยู่ทีต่วัปากทางเขา้ถ  า้มีการแกะสลกัเป็นเศียรใหญ่ยกัษน่์ากลวั มอืท ัง้สองดูราวกบัก าลงังา้ง

ทางเขา้ถ  า้ใหแ้ยกออก 

จากนั้น ●น าท่านไปยงัวหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot) 

ทีม่ชีือ่เสยีงที่สุดและเป็นจดุทีม่นีกัท่องเทีย่วถ่ายภาพมากทีสุ่ดของเกาะบาหล ีวหิาร

นี้ต ัง้อยู่บนผาหนินอกชายฝัง่ในเวิ้งอ่าว อนัเกิดจากการกดัเซาะของเกลยีวคลืน่ สิง่ที่

ท  าใหว้ดัแห่งนี้มคีวามพเิศษเนื่องจากเมือ่ชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะ

เหน็เป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดี าและไมช่้อใบทีป่กคลมุหนา้ผาชวนใหน้ึกถงึ

ความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจนี นอกจากนี้ ท่านยงั 

 

เยน็ ●บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ●น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ibis KutaHotelหรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูตา้-ชอ้ปป้ิงของฝากราคาถูก - กรุงเทพ (เชา้/-/-)  

    

เชา้  ●รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

เราพาท่านแวะซื้อของฝากทีร่ะลกึราคาถูกทีบ่ริเวณโกดงัขายของทีร่ะลกึแทบทกุอย่าง

มารวมไวท้ีน่ี้  รา้น Krisnaทีม่ชีือ่เสยีงของบาหล ี

 
 
 

 
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิงูระหร์ยั 

13.00 น. ●ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL259 

16.25 น. ●เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทางราคา บาหล ี(SL)4วนั 3 คนื 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟทบ์นิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

08 ธ.ค. 60 11 ธ.ค. 60 SL258/SL259 15,900 15,900 14,900 5,000 

15 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

22 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 60 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

29 ธ.ค. 60 01 ม.ค. 61 SL258/SL259 16,900 16,900 15,900 6,000 

05 ม.ค. 61 08 ม.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

12 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

19 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

26 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

02 ก.พ. 61 05 ก.พ. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

09 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 
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16 ก.พ. 61 19 ก.พ. 61 SL258/SL259 15,900 15,900 14,900 5,000 

23 ก.พ. 61 26 ก.พ. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

01 มี.ค. 61 04 มี.ค. 61 SL258/SL259 15,900 15,900 14,900 5,000 

02 มี.ค. 61 05 มี.ค. 61 SL258/SL259 15,900 15,900 14,900 5,000 

09 มี.ค. 61 12 มี.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

16 มี.ค. 61 19 มี.ค. 61 SL258/SL259 14,900 14,900 13,900 5,000 

 

อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราคา่บริการไมร่วม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร ,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 5USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ทา่น / รวม 4 วนั 20USD (บงัคบัตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

 



 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไมน่้อย 

  กวา่15 วนั มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง 

     4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม 

       จ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

        เดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

    6. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที่มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่นไม่มหีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

7.กรณีที่ทา่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่น

ถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะ

คา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 



 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของ

นักทอ่งเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง ** 

 

 


