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NT529
ทวัรอ์นิโดนเีซยี บาหล ีทานาลอ็ท อรููบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรอ์นิโดนีเซยี , 4 วัน 3 คนื , 22-25 กรกฎาคม 2566 , 17-20 สงิหาคม 2566 , 26-29 สงิหาคม 2566 , 9-12 กันยายน 2566 , 23-26 กันยายน
2566

GRAND LIVIO HOTEL

ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน  4 วัน 3 คนื (FD)

บาหล ี- อนุสาวรยีม์หาภารตะ - วดัอูลวูาตู - ระบําเกอจกั - หาดจมิบารนั
นงัรถจปีโฟลค์สวาเกน - วหิารทานาตล์อต - วดับราตนั - นาขา้วขนับนัได

บาหลสีวงิค ์- วดัน้าํพศุกัสทิธ ิ- หมูบ่า้นคนิตามณี - ปุราเบซากหิ ์- วดัเบซากหิ ์

กาํหนดการเดนิทาง
กรกฎาคม 2566
22-25
สงิหาคม 2566
17-20 , 26-29
กนัยายน 2566
9-12 , 23-26
ตลุาคม 2566
7-10 , 21-24 , 26-29 , 26-29

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ดอนเมอืง กรงุเทพฯ • สวนวษิณุ • อูลูวาต ู• อูบดุ

04.00 น.
พรอ้มกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 3 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน

06.00 น.
ออกเดนิทางสู ่บาหล  ีประเทศอนิโดนเีซยี เทยีวบนิท ีFD 396 (ไมร่วมอาหารบนเครอืงไป-กลบั)

11.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ พบการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที
(เวลาทอ้งถนิทบีาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทยหนงึชวัโมง)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นาํทา่นชมสวนวษิณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park)



สวนวัฒนธรรมบาหลทีมีรีปูปันของพระวษิณุและพญาครฑุ อกีหนงึแลนดม์ารค์สาํคญัโปรเจคใหญข่องทางอนิโดนเีซยี ใชเ้ป็นสถานทีจีัดงาน
พกัผอ่นสถานทแีหง่นสีรา้งตามความเชอืของศาสนาฮนิดทูชีาวบาลกีวา่รอ้ยละ90ใหค้วามนับถอืมากทสีดุและเป็นศาสนาทมีอีทิธพิลโดยตรงตอ่ศลิปวัฒนธรรมของชาวบาหลี
สวนนสีรา้งขนึเพอือทุศิถวายแดพ่ระวษิณุหรอืทคีนไทยเรยีกวา่พระนารายณก์บัพญาครฑุ
มรีปูปันประตมิากรรมพระนารายณท์รงครฑุอนังดงามและมขีนาดใหญท่สีดุในโลก พระวษิณุมคีวามสงูถงึ 150 ม กวา้ง 64 เมตร
หลอ่จากทองแดงกบัทองเหลอืง หนัก 4,000 ตนั สว่นรปูปันครฑุอยูด่า้นหลงัรปูปันพระวษิณุมคีวามสงู 18 เมตร
สว่นประกอบสดุทา้ยคอืรปูปันแขนของพระวษิณุ ขา้งหนงึชู 1นวิ อกีขา้งชู 2 นวิ ซงึสรา้งเสร็จไปเพยีง 30% เท่านัน
ซงึจะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณจ์ะมขีนาดใหญม่าก

จากนนั เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพอืเยยีมชม วดัอูลูวาต ู(Pura Uluwatu)

หนงึในวัดทเีกา่แกท่สีดุในบาหลทีถีกูสรา้งขนึตรงสว่ยปรายของหนา้ผาขรขุระบรเิวณหาดอลูวูาตสูงูตระหงา่นเหนอืมหาสมทุรอนิเดยี หา่งจากเดนปาซาร์
ประมาณ 30 กโิลเมตร ตงัอยูบ่นหนา้ผาทมีคีวามสงูถงึ 76 เมตรเป็นวัดหลกัประจําทอ้งทะเลทชีาวบาหลแีทบทุกคนเคารพบูชา
สองขา้งของวัดมทีางเดนิเลยีบเลาะหนา้ผาใหท้่านไดช้มความงามของหนา้ผาสงู เห็นคลนืซดัเขา้หาฝังเป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสคีราม
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอูบดุ

เย็น
รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
MAXONE UBUD HOTEL หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของบาหลี

วนัท ี2
อูบดุ • บาหลสีวงิ • หมูบ่า้นคนิตามณ ี• วดัเทมภคัสริงิค ์• หาดจมิบารนั (เชา้/กลางวนั/เย็น)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนนั เดนิทางสูจุ่ดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลสีวงิ (Bali Swing) ไมร่วมคา่ชงิชา้

ใหท้่านไดเ้ลน่กจิกรรมอนัสนกุสนานและทา้ทายดว้ยการนังชงิชา้ขนาดยักษ์แกวง่เหนอืนาขนับันได
คา่ใชจ้า่ยสําหรบัลูกคา้ทตีอ้งการเลน่ชงิชา้เพมิเตมิประมาณ 800-1000 บาท
(รบกวนสอบถามกบัทางบรษัิทฯ อกีครงักอ่นทําการจอง) ใชเ้วลานังประมาณ 5 นาที
หรอืถา้ท่านไมต่อ้งการนังชงิชา้ บรเิวณนันมจีุดใหท้่านไดถ้า่ยรปูสวยสวยมากมาย เช่นรงันก

เทยีง
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนิตามณ ี(KINTAMANEE) เป็นหมูบ่า้น ณ ความสงู 1,500 เมตร

ซงึท่านจะไดร้บัชมทัศนยีภาพทงีดงามของ ภเูขาไฟบาตรู(์GunungBatur) และทะเลสาบบาตรู์
(Lake Batur) ทหีมูบ่า้นแหง่นี

พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ต์
ชมความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนัสวยงาม

จากนนั เดนิทางสูว่ดัน ้าํพุศกัสทิธ ิหรอืคนไทยเรยีกวา่ วดัเทมภคัสริงิค(์Tampak Siring)
คนบาหลเีรยีกวา่วัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมบี่อน ้าํศกัดสิทิธซิงึผดุพรายน ้าํขนึมา
ชาวบาหลลีว้น เคารพบูชาวัดนดีว้ยเชอืวา่กาํเนดิมาจากพระอนิทร ์จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้าํ
เกบ็น ้าํไปดมืกนิ เพราะเชอืวา่บ่อน ้าํศกัดสิทิธแิหง่นสีามารถรกัษาโรคตา่งๆ
ขบัไลส่งิเลวรา้ยและเพอืเป็นสริมิงคลแกช่วีติ
**คา่ใชจ้่ายสาํหรบัท่านทตีอ้งการลงน ้าํพศุกัดสิทิธเิพมิเตมิประมาณ10-15 USD
กรณุาเตรยีมชุดสาํหรบัเปียก 1 ชุดผูห้ญงิทมีปีระจําเดอืนไมส่ามารถลงไปในนา้ได ้

เย็น
รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจมิบารนั (Jimbaran) พเิศษ!! เมนอูาหารทะเล

ของสดสดทจีับจากชาวประมงจากชาวบา้น
พรอ้มชมความงดงามของชายหาดรปูครงึเสยีวพระจันทรใ์นยามเย็นปัจจุบัน หาดจมิบารนั
ถอืเป็นหนงึในชายหาดทดีทีสีดุในบาหลี
นอกจากนบีนหาดยังมรีา้นอาหารซฟีู๊ดทตีงัอยูเ่รยีงรายอยูร่มิชายหาดเป็นจํานวนมาก



หากคณุอยากลมิลองอาหารทะเลสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรอืปลาหมกึ
ทเีขา้กนัดกีบักบัน ้าํจมิรสชาตเิดด็ และจัดจา้น

ทพีกั
เขา้สูท่พีกั SANTIKA SEMINYAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานของบาหล ี

วนัท ี3
SEMINYAK • เบดกูลู บราตนั • โรงงานช็อคโกแลต • วหิารทานาหล์อต • เมอืงอูบดุ • ชมระบาํเกอจกั (เชา้/กลางวนั/เย็น)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนนั เดนิทางเยยีมชม วดับราตนั (Pura Ulundanu Bratan) วัดนตีงัอยูต่รงกลางของเกาะบาหลี
อยูห่า่งจากเมอืงเดนพาซาร ์50 กโิลเมตร เป็นวัดทมีชีอืเสยีงมากของเกาะบาหลี
ตงัอยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบบราตนัและดา้นหลงัของวัดจะเป็นววิของภเูขาไฟซงึเป็นวัดใหญท่ถีอืไดว้า่สาํคญัเป็นอนัดบั 2รองจากวัดเบซากหี ์
โดยสรา้งเพอืบูชาเทพเจา้แหง่สายน ้าํ ตามความเชอืแบบฮนิดบูาหล ีวัดนอียูใ่นธนบัตร 50,000 รเูปียห์
ของประเทศอนิโดนเีชยีโดยอากาศในบรเิวณนเีย็นสบายตลอดทังปี

จากนนั นําท่านชม โรงงานช็อคโกแลต (Jungle gold chocolate factory)
เป็นโรงงานช็อคโกแลตแหง่แรกของเกาะบาหล ีใหท้่านไดส้มัผสักบัธรรมชาตแิละบรเิวณรอบๆมจีุดใหท้่านไดถ้า่ยรปูมากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร

จากนนั นําทา่นไปยัง วหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot)
ทมีชีอืเสยีงทสีดุและเป็นจดุทมีนัีกทอ่งเทยีวถ่ายภาพมากทสีดุของเกาะบาหล ีวหิารนีตังอยู่บนผาหนินอกชายฝังในเวงิอ่าว
อันเกดิจากการกัดเซาะของเกลยีวคลนืสงิททํีาใหวั้ดแหง่นีมคีวามพเิศษเนืองจากเมอืชมวหิารทานาตล์อตยามพระอาทติยต์กจะเห็นเป็นเสมอืนภาพของหอคอยสดํีาและไมช้อ่ใบทปีกคลมุหนา้ผาชวนใหน้กึถงึความอ่อนชอ้ยของภาพวาดจนี

จากนนั ชมการแสดงระบําเกอจกั (Kecak Dance)
การแสดงพนืเมอืงของชาวบาหลทีหีาดไูดย้ากทผีูแ้สดงเกอืบทังหมดจะเป็นผูช้ายและร่วมกันรอ้งประสานเสยีงวา่ “เกอจัก”
ทเีลยีนแบบเสยีงของลงิ โดยมเีนือเรืองเกยีวกับมหากาพยร์ามายณะ *หมายเหต ุ!!จะมกีารแสดงเฉพาะวัน ศกุร/์เสาร/์อาทติย์

เย็น
บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
เขา้สูท่พีกั SANTIKA SEMINYAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานของบาหลี

วนัท ี4
สนามบนิงรูะหไ์ร • ดอนเมอืง กรุงเทพฯ (เชา้/-/-)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร

11.55 น.
เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD 397

15.15 น.
เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี



ผูใ้หญ่ ฿20,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿19,499
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿19,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

22-25 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT529-39964 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿20,999

ผูใ้หญ่ ฿19,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿19,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿18,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

17-20 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT529-39965 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿19,999

ผูใ้หญ่ ฿20,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿20,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿19,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

26-29 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT529-39966 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿20,999

ผูใ้หญ่ ฿19,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿19,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿18,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

9-12 กนัยายน 2566 วา่ง

NT529-39967 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿19,999

ผูใ้หญ่ ฿20,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿20,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿19,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

23-26 กนัยายน 2566 วา่ง

NT529-39968 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿20,999



ผูใ้หญ่ ฿21,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿21,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿20,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

7-10 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT529-39969 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿21,999

ผูใ้หญ่ ฿25,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿25,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿24,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

21-24 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT529-39970 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿25,999

ผูใ้หญ่ ฿21,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿21,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿20,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

26-29 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT529-39971 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿21,999

ผูใ้หญ่ ฿21,999

26-29 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT529-39972 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล็อท อูรูบาต ูจมิบารัน 4 วัน 3 คนื (FD)
฿21,999

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี5 เมษายน 2566 เวลา 00:43 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี

อัตราคา่บรกิารรวม

ตวัเครอืงบนิไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรงุเทพฯ-บาหล-ีกรงุเทพฯ สายการบนิ Thai Air Asia (FD)
เป็นตวัหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)
คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand
Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ
คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์
น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ
คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ
คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทยตามรายการระบุ
ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)
ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์
เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาลคุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดนิทาง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
- คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน
- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์
โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ
- คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดห
ยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทัง
ทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ
- หากหนว่ยงานรฐับาลไทย และ/หรอื บาหลมีกีารปรบัเปลยีนขอ้กาํหนดเกยีวกบัการกกัตวัเพมิเตมิ
และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพมิเตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นเกนิดว้ยตนเอง
- ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%
- คา่ตรวจ RT-PCR หรอื ATK 48 ชัวโมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย มใีบรบัรองแพทย์
(สาํหรบัท่านทยีังไมไ่ดร้บัวัคซนี) หรอื สาํหรบัท่านทรีบัวัคซนีแลว้ สามารถแสดงหลกัฐานการฉดีวัคซนีครบ
Dose (2 เขม็) หรอืมากกวา่นันอยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นออกเดนิทาง (International Covid-19
vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพรอ้ม)
- คา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัวโมง กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย (สาํหรบัท่านทยีังไมไ่ดร้บัวัคซนี)
- คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,พนักงานขบัรถ,ผูช้ ่วยคนขบัรถ 40 USD/ทรปิ/ลกูทัวร ์1
ท่าน(บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)
- คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

การจองทวัร ์:

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 10,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30
วันมฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) กรณยีกเลกิ : (จอยกรุป๊)

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วันจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% จากราคาขายและยดึเงนิมดัจําทังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

•  ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

กรณยีกเลกิ : (ตดักรุป๊)



• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 60 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธยิดึเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธยิดึเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิคา่ทัวรท์ังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย :

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

กรณจีองทัวรว์ันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์,วันหยดุยาวตอ่เนอืงและไดม้กีารแจง้ยกเลกิทัวร ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ทัวรท์ังหมด
โดยไมม่เีงอืนไขใด ๆ ทังสนิ

เงอืนไขอนื ๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15
ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ
ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่นขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่านขอสงวนสทิธเิลอืนวันเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ)กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ
ในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณผีูเ้ดนิทางทตีอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์สีนามบนิ กรณุาแจง้บรษัิทฯ
อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเรมิตงัแตท่่านจองทัวร์
มฉิะนันทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี

• กรณที่านเป็นอสิลาม ไมส่ามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนกอ่นทําการจอง

• กรณแีจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหนั อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์
หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิ

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ทางบรษัิทฯ

• จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบุไวใ้นรายการทัวรท์ังหมด

รายละเอยีดเพมิเตมิ

บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง
หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตุ
ภยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวัซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด



ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง
หรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ
กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิทสงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว
เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิท
ฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด
กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra
Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด
ในกรณขีอง PASSPORT นัน จะตอ้งไมม่กีารชํารดุ เปียกน ้าํ
การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทังตราปัมลายการต์นู ทไีมใ่ช่การประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม.
กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านกอ่นการเดนิทางทุกครงั หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้
โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
ภาพทใีชเ้ป็นภาพเพอืการโฆษณาเท่านัน

**กอ่นตดัสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงอืนไขการเดนิทางและรายการทัวรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพอืประโยชนข์องท่านเอง
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯทไีดร้ะบุในรายการทัวรท์ังหมด**
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