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วันแรก      กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน  

               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

03.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.10 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเท่ียวบินท่ี FD396  มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน ้าด่ืม 1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งช่ัวโมง) 

เดินทางสู่ ย่านคูต้าจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วย

ความท่ีมีทะเลหาดคูต้าท่ีสวยงาม ท่ีนี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ 

ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน 

น าท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็น

รูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภา

รตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล ซึ่งท้ังสอง

ตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น 

บ่าย เ ดิ น ท างล ง ไป ท าง ใ ต้ สุ ด ข อ ง เก าะ เพื่ อ เยี่ ย ม ชม :วั ด อู ลู ว า ตู

(PuraUluwatu)หนึ ่งในวัดที่เก่าแก่ที ่สุดในบาหลีที ่ถ ูกสร้างขึ ้นตรง

ส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือ

มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่

บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวัดหลักประจ าท้องทะเลท่ีชาว

บาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็น

คลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม 

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
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น าท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park 

สวนวัฒนธรรมบาหลีท่ีมีรูปป้ันของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) 

อีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็น

สถานีท่ีจัดงาน พักผ่อนสถานท่ีแห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนา

ฮินดู ท่ีชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ี

มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่อ

อุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มี

รูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อจาก

ทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปป้ันครุฑอยู่ด้านหลัง

รูปป้ันพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปป้ันแขน

ของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% 

เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 

ของสดสดท่ีจับจากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชมความงดงามของ

ชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็น

หนึ่งในชายหาดท่ีดีท่ีสุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์

ท่ีต้ังอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิ้มลอง

อาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ท่ีเข้ากัน

ดีกับกับน้ าจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ย่านอูบุดEvitel Resort Ubudหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง     หมู่บ้านผลติผ้าบาติก•ชมการแสดงบาร็อง •หมูบ่้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ   

             บาตูร•์ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค•์ ตลาดปราบเซียน• หาดคูต้า (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 เดินทางสู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก น าทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินค้าขึ้นช่ือของท่ีบาหลี 

 ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์  

เป็นการแสดงระบ าพื้นบ้าน มีท้ังหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้

ระหว่างความดีกับความชั่ว โดยให้ บารอง สัตว์ในนิยายโบราณ เป็น

ตัวแทนแห่งความดี และให้ รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายในนิยาย

โบราณ เป็นตัวแทนแห่งความชั่ว ตลอดการแสดงท้ัง 5 องก์ จะเป็น

การแสดงท่ีดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายท่ีสีสันสวยงาม 

ผสมผสานกับลีลาการร่ายร าท่ี ท้ังอ่อนหวานและแข็งแรงของ

นักแสดงทั้งหมด 

เที่ยง เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี 

เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพ

ท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์

(Lake Batur) ท่ีหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ 

ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอัน

สวยงาม 

จากนั้น เยี่ยมชมไร่กาแฟท่ีมีช่ือเสียงของบาหลีCoffee Plantation“Luwak Coffee” หรือ “กาแฟขี้ชะมด” ท่ีเป็นของดี

มีชื่อประจ าเกาะ 

จากนั้น เดินทางมาถึงวัดน้ าพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่าวัดเทมภัคสิริงค์ 

คนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิ

ซึ่งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่า

ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่ม

กิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิแห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่

สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทม

ภัคสิริงค์นี้ เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆ

มากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ 

จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยต้ังชื่อให้กับตลาดแห่งนี้  

เดินทางสู่ หาดคูต้า(kuta Beach)หาดชื่อดังของบาหลี ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น

พักผ่อนยามเย็นท่ีบริเวณชายหาด เนื่องจากตัวหาดเป็นหาดท่ีมีความ

กว้างและลึกไม่มาก มีความยาวกว่า  3 km  เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ี
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เล่นกีฬาทางน้ า เช่น Surfboard ท่ีนี่จึงคราคร่ าไปด้วยนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก บริเวณรอบๆ มีโรงแรมท่ี

พักมากมาย ร้านค้า ร้านอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน ครึกครื้นคล้ายๆ หาดป่าตอลท่ีภูเก็ตบ้านเรา 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Ibis KutaHotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม         ตลาดเมืองอูบุด●วัดบราตัน●วัดเมง็ว●ีวหิารทานาต์ลอต●คตู้า (เช้า/กลางวัน/เย็น)     

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

 น าทุกท่านเท่ียวชมตลาดเมืองอูบุดท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของ

คนพื่นเมืองท่ีนี่ ได้เห็นวัฒนธรรม จะมีขายดอกไม้ ท้ังแบบเป็น

กลีบ เป็นดอกสดๆ และแบบจัดใส่กระทงแล้ว แล้วก็มีร้านขาย

ผลไม้ ขนม เดินไปอีกหน่อยจะเป็นโซนขายผัก ของสดต่างๆ 

จากนั้น เยี่ยมชม วัดเม็งวี 

หรือ  Pura Taman Ayunราชเทวสถานแห่งนี้  เคยใช้ในการ

ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดต้ังตระหง่านสูง

ใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ ก าแพงก่อด้วย

หินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือ

เจดีย์แบบบาหลี ท่ีมีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การ

เรียงชั้นของหลังคาท่ีแตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ ารอบล้อมตามหลัก

ความเชื่อว่าท่ีสื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เยี่ยมชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan) 
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วัดนี้ต้ังอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 

กิโลเมตร เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาะบาหลี ต้ังอยู่บริเวณริม

ทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็น

วัดใหญ่ท่ีถือได้ว่าส าคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้าง

เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่

ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศใน

บริเวณนี้เย็นสบายตลอดท้ังปี 

จากนั้น น าท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) 

ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดและเป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียวถ่ายภาพมากท่ีสุดของ

เกาะบาหลี วิหารนี้ต้ังอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจาก

การกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งท่ีท าให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษ

เนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็น

เสมือนภาพของหอคอยสีด าและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึก

ถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ท่านยัง 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Ibis KutaHotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

วันที่สี ่ คูต้า•ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก • กรุงเทพ (เช้า/-/-)     

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

เราพาท่านแวะซื้อของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดังขายของท่ี

ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ ร้าน Krisnaท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี 
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สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รัย 

11.55น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี  FD397 

 มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ืองเสริฟพร้อมน ้าดื่ม 1 ขวด 

15.15น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดนิทางราคา โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้าเที่ยวบาหลี พัก 4 ดาว (FD) 4 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟทบิ์น ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

19 เม.ย. 61 22 เม.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

26 เม.ย. 61 29 เม.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

03 พ.ค. 61 06 พ.ค. 61 396/397 17,900 17,500 16,900 4,000 

10 พ.ค. 61 13 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

17 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

24 พ.ค. 61 27 พ.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

31 พ.ค. 61 03 มิ.ย. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

07 มิ.ย. 61 10 มิ.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

14 มิ.ย. 61 17 มิ.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

21 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

28 มิ.ย. 61 01 ก.ค. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

05 ก.ค. 61 08 ก.ค. 61 396/397 15,900 15,500 14,900 4,000 

12 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 
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19 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

26 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 396/397 18,900 18,500 17,900 4,000 

02 ส.ค. 61 05 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

09 ส.ค. 61 12 ส.ค. 61 396/397 18,900 18,500 17,900 4,000 

16 ส.ค. 61 19 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

23 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

30 ส.ค. 61 02 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

06 ก.ย. 61 09 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

13 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

20 ก.ย. 61 23 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

27 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 396/397 16,900 16,500 15,900 4,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 

- ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 



 
BAL02_FD_APR-SEP18 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถวันละ 5 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 4 วัน 20 USD (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1 .กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า  ภายใน 2 วันท าการ และ  ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทาง

ไม่น้อย กว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 15 วัน) 

    2. กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด  

       เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

    4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

       เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

     5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ        

        ล่วงหนา้ 7 วันก่อนการเดินทาง 

     6.กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เชน่ (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

       ก่อนท าการออกตั๋ว  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระ

เหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเ ดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

-ในกรณีที่ต้องการจองต๋ัวเครื่องบินภายบินรบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คจ านวนที่นั่งของกรุ๊ปก่อนท าการจองค่ะ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 


