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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม: 29 ธ.ค.59- 01 ม.ค.60 24,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มกรำคม: 14-17 ม.ค.60 / 21-24 ม.ค.60 20,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กุมภำพนัธ:์ 04-07 / 18-21 / 25-28 ก.พ.60 20,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กุมภำพนัธ:์ 11-14 ก.พ.60 22,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มนีำคม : 04-07 / 09-12 ม.ีค.60 20,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มนีำคม: 18-21 ม.ีค.60 21,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 01-04 / 22-25 เม.ย.60 21,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 06-09 เม.ย.60 / 14-17 เม.ย.60 24,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤษภำคม: 04-07 พ.ค. 60 21,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤษภำคม: 13-16/ 20-23/ 27-30 พ.ค. 60 20,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มถุินำยน: 03-06 / 10-13 / 17-20/24-27 ม.ิย.60 20,900.- 

 

อนิโดนเีซยี-เกำะสวรรค ์บำหล ี
4 วนั 3 คนื (TG)    
โดยสำยกำรบนิไทย 
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รหัสโปรแกรมทวัร์   BALI 6124 4D3N-TG-W07 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - บาหล-ีสวนพระวิษณุ–หาดจมิบารัน ✈ ✈ O Swissbell hotel legian 

2 

ศนูยผ์า้บาตกิ–ศนูยเ์ครื่องเงิน–หมู่บา้นคนิตามณี–ชม

วิวภเูขาไฟบาร์ต–ูวัดเตยีตาร์อัมปีล-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบ

เซยีน 

O O O Swissbell hotel legian 

3 
หาด Tanjung Benoa – โรงงานท ากาแฟ – วัดทา

นาหล์อต – เทีย่วชมยา่นคตูา้ 
O O O Swissbell hotel legian 

4 
อนุสาวรีย ์Bajra Sandhi-ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี

– กรุงเทพฯ 
O   O ✈  

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – บำหล ี- วดัอูลูวำตู  - หำดจมิบำรนั 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  ประตู 3  เคานเ์ตอร ์Dเช็คอิน
กรุ๊ปของสายการบิน กำรบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทและหัวหนา้
ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

08.50 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพำร์ซ่ำร ์ หรือ เกำะบำหลี โดยสายการบิน กำรบินไทย 
เทีย่วบนิที ่TG431 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมอืงเดนพารซ่์าร์
หรอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนีตั้ง้ชือ่ไวเ้พื่อเป็นเกยีรตแิก่ พันโท อ ีกุสต ี
งูระหไ์ร ผูบั้ญชาการกองก าลังชาวอนิโดนีเซยี วรีบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมือ่ตกอยู่ในวงลอ้ม
ของกองก าลังชาวดัตช ์ระหว่างการปฏวัิตอินิโดนเีซยีเพื่ออิสรภาพ สนามบนิแห่งนีตั้ง้อยู่ห่าง
จากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ่์าร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 
ช ัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่) น า
ท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่านชม วดัอูลูวำตู ( Uluwatu 
Temple ) วัดทีตั่ง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลที่สูงเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉยีงใตตั้้ง
ของเกาะบาหล ีเป็นวัดส าคัญ 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่รมิทะเล สรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที ่11 มกีาร
บูรณะในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 19 และไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 
ส่วนตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย์ และ ภูตผปีีศาจ ประตูวัดแกะสลักหนิเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่
สองขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ิทักษ์
คุม้ครองอยู่เหนอืประตู ขา้งประตูประดับดว้ยรูปสลักพระพิฆเณศ ชัน้สุดทา้ยเป็นเจดยี์ซึง่ถอืเป็น
บรเิวณทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ดนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูท ีจ่ะสวดบูชาเทพแห่งทอ้ง
ทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรอืเครือ่งประดับ ต่างๆ เนือ่งจากมฝูีงลงิจ านวนมากทีอ่าศัย
อยู่ในวัดแห่งนี ้วัดนี้จัดไดว่้าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติย์ก าลัง
ลับขอบฟ้า จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หาดจมิบารัน 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภ ัตตำคำร พิเศษ...ใหท้่านไดล้ิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี

ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนตคิรมิชายหาดจมิบารัน 
 

 ทีพ่กั swissbell hotel legian ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์่ำร ์  

วนัที่สอง ศูนย์ผ้ำบำตกิ – ศูนย์เครือ่งเงนิ - หมูบ่ำ้นคนิตำมณี – ชมวิวภูเขำไฟบำรต์ูห ์– วดัเตยีร์
ตำอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ช้อปป้ิงตลำดปรำบเซยีน 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้น าท่านชม ศูนยผ์้ำบำตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่ม ีลวดลาย

สสัีนความแตกต่างจากผา้บาตกิทั่วไป ศูนยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ 
และเครือ่งประดับของใชต่้างๆ ท ีม่กีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสินคา้ส่งออกทีม่ชีือ่เสยีง
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ของบาหล ีจากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่ำ้นคนิตำมณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ ภูเขา
ไฟบารตู์ห ์และทะเลสาบบารตู์ห ์ท ีส่วยงามทีสุ่ด ชมววิทวิทัศนข์องภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์
ตูหท์ ีถู่กปกคลุมไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบุฟเฟ่ต ์ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศนภู์เขาไฟบาร์

ตูห ์ท ีตั่ง้อยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารตู์ห ์ท ี่เกดิขึน้จากการยุบตัว
ของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ 

 

 จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บา้นตัมปะซริงิ น าท่านชม วดัเตยีรต์ำอมัปีล (Tirta Empul Temple) 
วัดน ้าพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรยีกกันว่า วดัตมัปะซีรงิ (Tampak siring) ตามต านาน 
เกอโบอวีา มหาเสนาบดผูีย้ิ่งใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถานนีด้ว้ยเล็บมือ
ของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึ่ง
เชือ่กันว่าท าใหร้าชวงศ์ หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดท่านจะไดพ้บกับ
บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ์ซึง่ปัจจุบันนียั้งมีน ้าผุดขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนที่
เจาะพื้นพิภพเพื่อสรา้งบ่อน ้าอมฤตชุบชีวตินักรบของพระองคส์ถานที่แห่งนีถู้กสรา้งขึน้ราว
ศตวรรษที ่10 บ่อน ้าพุศักดิส์ ิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพสักการะของชาว
บาหล ีชาวบาหลีเชื่อว่าถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่สิ่งเลวรา้ย และรักษาโรค
ต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพื่อช าระร่างกายใหบ้รสุิทธิ ์ท ีน่ ้าพุแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก 
จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดปรำบเซียน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สินคา้พื้นเมืองราคาถูก
มากมายเช่นเสือ้ผา้,ของทีร่ะลึก,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพื้นเมอืง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และ
สนิคา้พื้นเมอืงอกีมากมาย    

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
 ทีพ่กั swissbell hotel legian ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์่ำร ์  
วนัที่สำม  หำด Tanjung Benoa – ชมกำรผลติกำแฟขีช้ะมด – วดัทำนำหล์อต – ย่ำนคูตำ้ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 เดนิทางไปยังหาดชือ่ Tanjung Benoa ใหท้่านไดอ้สิระพักผ่อนหรอืท ากจิกรรมบนหาด (ไม่
รวมคำ่เครือ่งเล่น) หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังแหล่งผลติกาแฟขีช้ะมด กาแฟขีช้ะมด
นัน้ถอืเป็นกาแฟขึน้ชือ่ของบาหล ีใหท้่านไดรั้บชมวธิกีารผลติและซือ้เป็นของฝากทีร่ะลกึ 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัทำนำหล์อต (Pura Tanah Lot ) ไดรั้บฉายาว่า"วัดทีม่ทีวิทัศน์

สวยงามทีสุ่ดของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนีเ้ป็น
สัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีตั่ง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มี
ลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าขึน้จะดู
เหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนีส้รา้งขึ้นโดยนักบวช
ฮนิดูชื่อ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพื่ออุท ิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้ง
ทะเล หลังจากนั้นน าท่านเที่ยวชมย่านคูตา้ใหท้่านไดอ้สิระช็อปป้ิงย่านคูตา้เซนเตอร ์หรือ
ลองใชบ้รกิารนวด ในสไตลบาหล ี(ไมร่วมคำ่บรกิำร)  

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั swissbell hotel legian ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เดนพำรซ์่ำร ์  

วนัที่สี ่ อนุสำวรยี์ Bajra Sandhi - ช้อปป้ิงรำ้นกฤษณำ - บำหล ี– กรุงเทพ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

จากนั้นน าท่านชม อนุสำวรีย ์Bajra Sandhi อนุสาวรยี์ท ี่สรา้งขึ้นเพื่อระลกึถ ึงการต่อสู ้
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสิรภาพ และรักษาไวซ้ึง่ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และจติวญิญาณแห่งบาหลี
ของบรรพบุรุษ เพื่ออนุชนรุ่นหลัง หลังจากไดรั้บอสิรภาพจากชาวดัชท ์และถือว่าเป็นจุดชมวิว
ชมววิท ี่สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะบาหล ีจากนั้นน าท่านสู่ รำ้นกฤษณำ รา้นขายของฝากชื่อ
ดังทีไ่ดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีห่งนี ้อาท ิเช่น ขนมพื้นเมอืง, เสือ้ผา้
บาติก, งานแกะสลักไม ้และ เครือ่งประดับสวยงาม ใหท้่านไดอ้ ิสระเลือกซื้อของฝากก่อน
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เดนิทางกลับ 

12.00 น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
13.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่ านเดินทางสู่  สนำมบินงูร ะห ์ไร  “Ngurah Rai International 

Airport 
 

17.40 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ กำรบนิไทย ( Thai airway ) 
เท ีย่วบนิที ่TG432 

 

20.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอินโดนเีซีย ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

 

หมำยเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินกำรเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหนำ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง  ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่15 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น 
 

** กรุณำส่งมอบหนงัสือเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผู้ใหญ ่

(หอ้งละ2 

ท่ำน) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 29 ธ.ค.59 - 01 ม.ค. 60 24,900 23,900 22,900 5,200 

วนัที่ 14-17 ม.ค.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 21-24 ม.ค.60 20,900 19,900 18,900 5,200 
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วันที ่04-07 ก.พ.60  20,900 19,900 18,900 5,200 

วันที ่11-14 ก.พ.60 22,900 21,900 20,900 5,200 

วันที ่18-21 ก.พ.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วันที ่25-28 ก.พ.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วันที ่04-07 ม.ีค.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 09-12 ม.ีค.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 18-21 ม.ีค.60 21,900 20,900 19,900 5,200 

วนัที่ 01-04 เม.ย.60 21,900 20,900 19,900 5,200 

วนัที่ 06-09 เม.ย.60 24,900 23,900 22,900 5,200 

วนัที่ 14-17 เม.ย.60 24,900 23,900 22,900 5,200 

วนัที่ 22-25 เม.ย.60 21,900 20,900 19,900 5,200 

วนัที่ 04-07 พ.ค. 60 21,900 20,900 19,900 5,200 

วนัที่ 13-16 พ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 20-23 พ.ค.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 27-30 พ.ค.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 03-06 ม.ิย.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 10-13 มิ.ย.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 17-20 มิ.ย.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที่ 24-27 มิ.ย.60 20,900 19,900 18,900 5,200 

 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญท่ำ่นละ 10,500 บำท  

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม   
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1.  ค่าบัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และท่านตอ้งช าระเพิ่มเตมิ ในกรณีท ี่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่ม** 

2.  ค่าทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 ท่าน 
3.  ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4.  หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง  
5.  ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6.  สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 
7.  คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1.  ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 
3.  ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 
4.  ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ ประมาณ 16 USD ต่อท่านต่อทรปิ 
5.  ค่า Visa on Arrival ส าหรับผูท้ ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ต่อท่าน  
 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1.   กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

3.   เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ใน เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

1.   ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2.   ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3.   ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.   ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร ์

5.   ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6.  ยกเลิกกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี และ 

ประเทศฟิลปิปินส ์ ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้สิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ 
จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีม ในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 
10,000 บาท  และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7.   ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 
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เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.   บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.   บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3.   หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.   บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5.   รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.   ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.   กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8.   มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9.   หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10.   กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

11.   บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

12.   เท ีย่วบนิ และรายการท่องเท ีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13.   เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14.   โรงแรมทีพั่กในประเทศอนิโดนเีซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อนิโดนเีซยีตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื 
Double) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบ
ของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.   กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย 
ล่าชา้ หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 
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16.   เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.   ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

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


