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NT586
ทวัรอ์นิโดนเีซยี บาหล ีทานาลอ๊ต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรอ์นิโดนีเซยี , 4 วัน 3 คนื , 4-7 พฤษภาคม 2566 , 13-16 พฤษภาคม 2566 , 1-4 มถิุนายน 2566 , 3-6 มถิุนายน 2566 , 8-11 กรกฎาคม
2566

GRAND LIVIO HOTEL

อลูวูาต ู• สวนวษิณุ • หาดจมิบารนั

วดัทามนัอายุน • วดับราตนั • โรงงานช็อคโกแลต • วหิารทานาหล์อต

หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ • นาขา้วขนับนัได • หมูบ่า้นคนิตามณี • วดัเทมภคัสริงิค ์• เมอืงอบูุด

KRISNA MARKET 

 

กาํหนดการเดนิทาง
พฤษภาคม 2566
4-7 , 13-16
มถิุนายน 2566
1-4 , 3-6
กรกฎาคม 2566
8-11 , 22-25
สงิหาคม 2566
17-20 , 26-29



กนัยายน 2566
9-12 , 23-26
ตลุาคม 2566
7-10 , 21-24 , 26-29

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ดอนเมอืง กรุงเทพฯ • อลูวูาต ู• สวนวษิณุ • หาดจมิบารนั (-/กลางวนั/เย็น)

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

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

11.15 น.
ถงึ สนามบนิงรูะหร์ยั เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที
(เวลาทอ้งถนิทบีาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทยหนงึชวัโมง)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร

บา่ย
เดนิทางลงไปทางใตส้ดุของเกาะเพอืเยียมชม วดัอลูวูาต ู(Pura Uluwatu)

หนงึในวัดทเีกา่แกท่สีดุในบาหลทีถีูกสรา้งขนึตรงสว่นปรายของหนา้ผาขรุขระบรเิวณหาดอูลวูา
สรา้งขนึเพอืบชูาเทพแหง่ทอ้งทะเลตามความเชอืของชาวอนิโดนีเซยีใหท้า่นไดช้มความงามของหนา้ผาสงู
เห็นคลนืซดัเขา้หาฝังเป็นประกายฟองสขีาวนวลตัดกับทอ้งทะเลสคีราม

จากนนั นําทา่นชม สวนวษิณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park)
สวนวัฒนธรรมบาหลทีมีรีูปปันของพระวษิณุและพญาครุฑ อกีหนงึแลนดม์ารค์สําคัญโปรเจคใหญ่ของทางอนิโดนีเซยี ใชเ้ป็นสถานีทจัีดงาน
พักผอ่นสถานทแีหง่นีสรา้งตามความเชอืของศาสนาฮนิดมูรีูปปันประตมิากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก

ค่าํ
รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจมิบารนั (Jimbaran) พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล

ชมความงดงามของชายหาดรูปครงึเสยีวพระจันทรใ์นยามเย็น
นอกจากนีบนหาดยังมรีา้นอาหารซฟีู้ดทตัีงอยู่เรียงรายอยู่รมิชายหาดเป็นจํานวนมาก
ไม่วา่จะเป็น กุง้ หอย ป ูปลา หรือปลาหมกึ ทเีขา้กันดกีับกับน ้าํจมิรสชาตเิด็ด และจัดจา้น

ทพีกั
เขา้สูท่พีกั GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานของบาหลี

วนัท ี2
วดัทามนัอายุน • วดับราตนั • โรงงานช็อคโกแลต • วหิารทานาหล์อต (เชา้/กลางวนั/เย็น)

เชา้
บประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม

จากนนั เดนิทางสู ่ปุราทามนัอายุน (PuraTaman Ayun)  หรือ วัดเมงวเีป็นวัดทเีคยเป็นพระราชวังเกา่

เพอืใชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิร์าชวงศเ์ม็งว ีแกะสลักลวดลายวจิติรบรรจง มสีระน ้าํลอ้มรอบ
ความพเิศษของวัด อยู่ทอีงคเ์จดยีห์ลายชนัทรงสงูสไตลฮ์นิดทูตัีงเรียงแถวกันนับสบิองคท์ี
บรเิวณรอบๆของตัววัดก็ยังมสีถาปัตยกรรมโบราณอายุหลายรอ้ยปี และทนีีก็ยังมรีูปปันของ



Barong สตัวใ์นเทพนยิายหนา้ตาคลา้ยกับสงิโตของชาวบาหลทีถีูกเชอืวา่เป็น “เจา้แหง่วญิญาณ”

จากนนั เดนิทางเยียมชม วดับราตนั (Pura Ulundanu Bratan) วัดนีตังอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตัน
และดา้นหลังของวัดจะเป็นววิของภเูขาไฟซงึเป็นวัดใหญ่ทถีอืไดว้า่สําคัญเป็นอันดับ 2
รองจากวัดเบซากหี ์โดยสรา้งเพอืบชูาเทพเจา้แหง่สายน ้าํ ตามความเชอืแบบฮนิดบูาหลี
วัดนีอยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห ์ของประเทศอนิโดนีเชยี
โดยอากาศในบรเิวณนีเย็นสบายตลอดทังปี

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร

บา่ย
จากนนั นําทา่นชม โรงงานช็อคโกแลต (Jungle gold chocolate factory)
เป็นโรงงานช็อคโกแลตแหง่แรกของเกาะบาหลี
ใหท้า่นไดส้มัผัสกับธรรมชาตแิละบรเิวณรอบๆมจีดุใหท้า่นไดถ้่ายรูปมากมาย

จากนนั นําทา่นไปยัง วหิารทานาตล์อต (Pura Tanah Lot)
เป็นจดุทมีนัีกทอ่งเทยีวถ่ายภาพมากทสีดุของเกาะบาหล ีอันเกดิจากการกัดเซาะของเกลยีวคลนื
สงิททํีาใหวั้ดแหง่นีมคีวามพเิศษ โดยในชว่งน ้าํขนึวัดจะถูกโอบลอ้มไปดว้ยน ้าํเหมอืนเกาะเล็กๆ
รมิชายฝัง พอน ้าํลดจะพบกับเนนิหนิและลานหนิยืนออกไปในทะเล
สามารถเดนิเทา้ไปยังวัดไดอ้ย่างสบาย  ๆเป็นจดุชมววิพระอาทติยต์กทสีวยงามมาก

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
GRAND LIVIO HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานบาหลี

วนัท ี3
หมูบ่า้นผลติผา้บาตกิ • นาขา้วขนับนัได • หมูบ่า้นคนิตามณี • วดัเทมภคัสริงิค ์• เมอืงอบูุด (เชา้/กลางวนั/เย็น)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม

นําทา่น เดนิทางสู ่หมู่บา้นผลติผา้บาตกิ ชมการผลติบาตกิ เป็นสนิคา้ขนึชอืของทบีาหลี
จากนนั นําทา่นสู ่นาขา้วขนับนัได (RICE TERRACE) เป็นนาขา้วทสีวยทสีดุ

และเป็นจดุชมววิสามารถมองออกไปไดไ้กลถงึภเูขาบาตรูลั์กษณะเดน่คอืเป็นนาขา้วขันบันไดทเีรียงกันเป็นชนัๆอย่างสวยงาม
และทา่นสามารถเดนิลงไปถ่ายรูปใกล ้ๆ ได ้

เทยีง
เดนิทางสู:่ หมูบ่า้นคนิตามณี (KINTAMANEE) เป็นหมู่บา้น ณ ความสงู 1,500 เมตร ซงึทา่นจะไดรั้บชมทัศนียภาพทงีดงามของ ภเูขาไฟบาตรู ์
(GunungBatur) และทะเลสาบาตรู ์(Lake Batur) ทหีมู่บา้นแหง่นี

พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ตช์มความงามบรรยากาศของภเูขาไฟอนัสวยงาม

จากนนั นําทา่นชม รา้นกาแฟขชีะมด (LUWAK COFFEE)

บา่ย
เดนิทางสู ่วดัน้าํพศุกัสทิธ ิหรอืคนไทยเรยีกวา่วดัเทมภคัสริงิค(์Tampak Siring) คนบาหลเีรียกวา่วัด PuraTirtaEmpul
ภายในวัดมบีอ่น ้าํศักดสิทิธซิงึผดุขนึเองตามธรรมชาต ิชาวบาหลเีชอืวา่พระอนิทรเ์ป็นผูบั้นดาลน ้าํพนีุ จงึมชีาวบา้นนยิมมาอาบน ้าํ เก็บน ้าํไปดมืกนิ
เพราะเชอืวา่บอ่น ้าํศักดสิทิธแิหง่นีสามารถรักษาโรคตา่งๆขับไลส่งิเลวรา้ยและเพอืเป็นสริมิงคลแกช่วีติ

**คา่ใชจ้า่ยสําหรับทา่นทตีอ้งการลงน ้าํพศัุกดสิทิธเิพมิเตมิประมาณ10-15 USD
กรุณาเตรียมชดุสําหรับเปียก 1 ชดุผูห้ญงิทมีปีระจําเดอืนไม่สามารถลงไปในนา้ได ้

จากนนั นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอบูุด

ค่าํ



ผูใ้หญ่ ฿22,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿22,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿21,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

4-7 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT586-39995 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿22,999

ผูใ้หญ่ ฿18,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿18,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿17,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

13-16 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT586-39994 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿18,999

ผูใ้หญ่ ฿22,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿22,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿21,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

1-4 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT586-39996 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿22,999

บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
เขา้สูท่พีกั GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานของบาหลี

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

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัน นําทา่นช็อปปิงรา้น KRISNA ซอืของทรีะลกึกอ่นกลับ
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร

11.55 น.
เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD 397

15.15 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื

20.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี



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

3-6 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT586-39997 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿19,999

ผูใ้หญ่ ฿18,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿18,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿17,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

8-11 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT586-39998 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿18,999

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

22-25 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT586-39999 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿19,999

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

17-20 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT586-40000 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿19,999

ผูใ้หญ่ ฿18,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿18,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿17,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

26-29 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT586-40001 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿18,999



ผูใ้หญ่ ฿18,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿18,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿17,999

พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

9-12 กนัยายน 2566 วา่ง

NT586-40002 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿18,999

ผูใ้หญ่ ฿18,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿18,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿17,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

23-26 กนัยายน 2566 วา่ง

NT586-40003 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿18,999

ผูใ้หญ่ ฿18,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿18,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿17,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

7-10 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT586-40004 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿18,999

ผูใ้หญ่ ฿23,999
เดก็ (เสรมิเตยีง) ฿23,999
เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) ฿22,999
พกัเดยีว เพมิท่านละ ฿4,000

21-24 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT586-40005 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿23,999

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

26-29 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT586-40006 : ทัวรอ์นิโดนีเซยี บาหล ีทานาล๊อต คนิตามณี 4 วัน 3 คนื (FD)
฿19,999

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี5 เมษายน 2566 เวลา 00:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

เงอืนไขการสํารองทนีงัและการยกเลกิทวัร ์

• 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 (สงวนสทิธเิก็บเพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวนัเดนิทาง)

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์ เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล
คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• 
คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
- คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน
- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์
โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ
-
คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

- หากหนว่ยงานรฐับาลไทย และ/หรอื บาหลมีกีารปรบัเปลยีนขอ้กาํหนดเกยีวกบัการกกัตวัเพมิเตมิและ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพมิเตมิ
ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นเกนิดว้ยตนเอง

- ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%
- คา่ตรวจ RT-PCR หรอื ATK 48 ชัวโมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย มใีบรบัรองแพทย(์สาํหรบัท่านทยีังไมไ่ดร้บัวัคซนี) หรอื สาํหรบัท่านทรีบัวัคซนีแลว้
สามารถแสดงหลกัฐานการฉดีวัคซนีครบ Dose (2 เขม็) หรอืมากกวา่นันอยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นออกเดนิทาง (International Covid-19vaccination Certificate
กดขอจากแอปหมอพรอ้ม)
- คา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัวโมง กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย (สาํหรบัท่านทยีังไมไ่ดร้บัวัคซนี)
- คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,พนักงานขบัรถ,ผูช้ ่วยคนขบัรถ 40 USD/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ท่าน(บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)
- คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

การจองทวัร ์:
กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 10,000 บาท
สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 45 วัน)

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุป๊)
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ
ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ  ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั
จะคนืเงนิคา่มดัจาํใหท้งัหมด โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ

•  ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% จากราคาขาย
และยดึเงนิมดัจําทังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ



•  ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

กรณยีกเลกิ : (ตดักรุป๊)
• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 60 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธยิดึเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธยิดึเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวน
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธเิก็บเงนิคา่ทวัรท์งัหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

กรณเีจ็บป่วย :
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง
ไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15 ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ
และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ
ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่นขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน
ขอสงวนสทิธเิลอืนวันเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10
วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ
หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี
ถา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นย
อมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

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

• กรณที่านเป็นอสิลาม ไมส่ามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนกอ่นทําการจอง
กรณแีจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหนั อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร์
หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ทางบรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบุไวใ้นรายการทัวรท์ังหมด
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