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04.00 น. พร้อมกันที� สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั�น 3 ประตู 1 เคานเ์ตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย  Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 

 
 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที5ยวบินที5 FD 396 (ไม่รวมอาหารบนเครื5องไป-กลับ) 
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป&นที�

เรียบร้อยแล้ว พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที� (เวลาท้องถิ5นที5บาหลี เร็วกว่าประเทศ
ไทยหนึ5งชั5วโมง) 

เที5ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สวนวิษณุ • อูลูวาตู • อูบุด   � (-/กลางวัน/เย็น)            
 



 

  

 BT-BAL53_FD_FEB-OCT23 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านชม สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) สวนวัฒนธรรมบาหลีที�มีรูปป,- น
ของพระวิษณุและพญาครุฑ อีกหนึ�งแลนด์มาร์คสําคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป&น
สถานีที�จัดงาน พักผ่อนสถานที�แห่งนี-สร้างตามความเชื�อของศาสนาฮินดู ที�ชาวบาลีกว่าร้อยละ90
ให้ความนับถือมากที�สุดและเป&นศาสนาที�มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี-
สร้างขึ-นเพื�ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที�คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับพญาครุฑ มีรูปป,- น
ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 
150 ม กว้าง 64 เมตร หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่วนรูปป,- นครุฑอยู่ด้านหลัง
รูปป,- นพระวิษณุมีความสูง 18 เมตร ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปป,- นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ�งชู 1
นิ-ว อีกข้างชู 2 นิ-ว ซึ�งสร้างเสร็จไปเพียง 30% เท่านั-น ซึ�งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่
มาก 
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จากนั�น เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื�อเยี�ยมชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) หนึ�งในวัดที�เก่าแก่ที�สุด
ในบาหลีที�ถูกสร้างขึ-นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือ
มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั-งอยู่บนหน้าผาที�มีความสูงถึง 76 
เมตรเป&นวัดหลักประจําท้องทะเลที�ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดิน
เลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื�นซัดเข้าหาฝ,� งเป&นประกายฟองสี
ขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอูบุด 

 
เย็น �รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  
ที5พัก เข้าสู่ที5พัก MAXONE UBUD HOTEL หรือเทียบเท่า มาตรฐานของบาหลี 

(โรงแรมที5ระบุในรายการทัวร์เป_นเพียงโรงแรมที5นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงแต่โรงแรมที5เข้าพักจะเป_นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น เดินทางสู่ จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิง  (Bali 

Swing) ไม่รวมค่าชิงช้า  ให้ท่านได้เล่นกิจกรรม อั น
สนุกสนานและท้าทายด้วยการนั�งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่ง
เหนือนาขั-นบันได ค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าที5ต้องการเล่น
ชิงช้าเพิ5มเติมประมาณ 800-1000 บาท (รบกวน

สอบถามกับทางบริษัทฯ อีกครั�งก่อนทําการจอง) ใช้เวลานั�ง
ประมาณ 5 นาที หรือถ้าท่านไม่ต้องการนั�งชิงช้า บริเวณ
นั-นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยสวยมากมาย เช่นรังนก 

 

 

วันที5สอง อูบุด • บาหลีสวิง • หมู่บ้านคินตามณี • วดัเทมภัคสิริงค์ • หาดจิมบารัน  
� (เช้า/กลางวัน/เย็น)                   
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เที5ยง เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (KINTAMANEE) เป&นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ�งท่านจะได้
รับชมทัศนียภาพที�งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur) 
ที�หมู่บ้านแห่งนี- �พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟgต์ ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 

 

 
จากนั�น เดินทางสู่วัดนhาพุศักสิทธิj หรือคนไทยเรียกว่า วัดเทมภัคสิริงค์(Tampak  Siring) คนบาหลี

เรียกว่าวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อนHาศักดิIสิทธิIซึ�งผุดพรายนHาขึ-นมา ชาวบาหลีล้วน 
เคารพบูชาวัดนี-ด้วยเชื�อว่ากําเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบนHา เก็บนHาไปดื�มกิน 
เพราะเชื�อว่าบ่อนHาศักดิIสิทธิIแห่งนี-สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ�งเลวร้ายและเพื�อเป&นสิริมงคลแก่
ชีวิต  

ค่าใช้จ่ายสําหรับท่านที5ต้องการลงนhาพุศักดิjสิทธิjเพิ5มเติมประมาณ10-15 USD 
กรุณาเตรยีมชุดสําหรับเปmยก 1 ชุดผู้หญิงที5มีประจําเดือนไม่สามารถลงไปในน้าได้ 
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เย็น �รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล 
 ขอ ง ส ดส ดที� จับจา ก ช าวป ระ มงจาก

ชาวบ้าน พร้อมชมความงดงา ม ขอ ง
ชายหาดรูปครึ�งเสี-ยวพระจันทร์ในยาม
เย็นป,จจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป&นหนึ�งใน
ชายหาดที�ดีที�สุดในบาหลี นอกจากนี-บน
หาดยังมีร้านอาหารซีฟูKดที�ตั-งอยู่เรียงราย
อยู่ริมชายหาดเป&นจํานวนมาก หากคุณ
อยากลิ-มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะ
เป&น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที�เข้ากันดีกับกับนHาจิ-มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน 

ที5พัก เข้าสู่ที5พัก SANTIKA SEMINYAK HOTEL หรือเทียบเท่า  มาตรฐานของบาหลี 
(โรงแรมที5ระบุในรายการทัวร์เป_นเพียงโรงแรมที5นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงแต่โรงแรมที5เข้าพักจะเป_นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น เดินทางเยี�ยมชม วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) วัดนี-ตั-งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่าง

จากเมืองเดนพาซาร์  50 กิโลเมตร เป&นวัดที�มีชื�อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั-งอยู่บริเวณริม
ทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป&นวิวของภูเขาไฟซึ�งเป&นวัดใหญ่ที�ถือได้ว่าสําคัญเป&น
อันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้างเพื�อบูชาเทพเจ้าแห่งสายนHา ตามความเชื�อแบบฮินดูบาหลี 

วันที5สาม SEMINYAK • เบดูกูล บราตัน • โรงงานช็อคโกแลต • วิหารทานาห์ลอต • เมืองอูบุด • ชม
ระบําเกอจัก         � (เช้า/กลางวัน/เย็น)                   



 

  

 BT-BAL53_FD_FEB-OCT23 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดนี-อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปLยห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี-เย็นสบายตลอด
ทั-งปL 

 
จากนั�น นําท่านชม โรงงานช็อคโกแลต (Jungle gold chocolate factory) เป&นโรงงานช็อคโกแลตแห่ง

แรกของเกาะบาหลี ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาตแิละบริเวณรอบๆมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปมากมาย 
เที5ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
จากนั�น นําท่านไปยัง วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที�มีชื�อเสียงที�สุดและเป&นจุดที�มีนักท่องเที�ยว

ถ่ายภาพมากที�สุดของเกาะบาหลี วิหารนี-ตั-งอยู่บนผาหินนอกชายฝ,� งในเวิ-งอ่าว อันเกิดจากการกัด
เซาะของเกลียวคลื�น สิ�งที�ทําให้วัดแห่งนี-มีความพิเศษเนื�องจากเมื�อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระ
อาทิตย์ตกจะเห็นเป&นเสมือนภาพของหอคอยสีดําและไม้ช่อใบที�ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความ
อ่อนช้อยของภาพวาดจีน  



 

  

 BT-BAL53_FD_FEB-OCT23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั�น                 ชมการแสดงระบําเกอจัก (Kecak Dance) 
การแสดงพื-นเมืองของชาวบาหลีที�หาดูได้ยาก 
ที�ผู้แสดงเกือบทั-งหมดจะ เป&นผู้ชา ย แ ล ะ
ร่วมกันร้องประสานเสียงว่า  “เกอจัก” ที�
เลียนแบบเสียงของลิง โดยมีเนื-อเรื�องเกี�ยวกับ
มหากาพย์รามายณะ หมายเหตุ !! จะมีการ
แสดงเฉพาะวัน ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์ 

เย็น � บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
ที5พัก เข้าสู่ที5พัก SANTIKA SEMINYAK HOTEL หรือเทียบเท่า  มาตรฐานของบาหลี 

(โรงแรมที5ระบุในรายการทัวร์เป_นเพียงโรงแรมที5นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงแต่โรงแรมที5เข้าพักจะเป_นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า             � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                         ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร 
11.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที5ยวบินที5 FD 397 
15.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

**รบกวนตรวจสอบเที5ยวบินและเวลาบินด้านท้ายตารางราคาอีกครั�ง** 
 

อัตราค่าบริการและเงื5อนไขรายการท่องเที5ยว   
 

วันเดินทาง จํานวน เวลาและไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี5ยว 

16-19 ก.พ.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 19,999 18,999 4,000 

02-05 มี.ค.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 22,999 21,999 4,000 

16-19 มี.ค.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 20,999 19,999 4,000 

30 มี.ค. – 02 เม.ย.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 21,999 20,999 4,000 

06-09 เม.ย.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 25,999 24,999 4,000 

13-16 เม.ย.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 28,999 27,999 4,000 

14-17 เม.ย.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 27,999 26,999 4,000 

04-07 พ.ค.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 25,999 24,999 4,000 

13-16 พ.ค.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 20,999 19,999 4,000 

01-04 มิ.ย.66 25+1 FD396 06.00-11.15 
FD397 11.55-15.15 21,999 20,999 4,000 

วันที5สี5 สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ     � (เช้า/-/-)            
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03-06 มิ.ย.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 22,999 21,999 4,000 

08-11 ก.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 19,999 18,999 4,000 

22-25 ก.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 20,999 19,999 4,000 

17-20 ส.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 19,999 18,999 4,000 

26-29 ส.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 20,999 19,999 4,000 

09-12 ก.ย.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 19,999 18,999 4,000 

23-26 ก.ย.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 20,999 19,999 4,000 

07-10 ต.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 21,999 20,999 4,000 

21-24 ต.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 25,999 24,999 4,000 

26-29 ต.ค.66 25+1 FD396 06.15-11.30 
FD397 12.05-15.40 21,999 20,999 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปm บรบิูรณ์ ณ วนัเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท 

อัตรานี�รวมรายการทัวร์และตั~วเครื5องบินแล้ว** 
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี5ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป_นสําคัญ** 

 

หมายเหตุ : สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น  
กรณีเดินทางเป_นผู้ใหญ่ 3 ท่าน  บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านเป�ดห้องพักเป_นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)  

จะสะดวกกับท่านมากกว่า (รบกวนสอบถามกับทางบริษัทฯ อีกครั�งก่อนทําการจอง) 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
� ตัQวเครื�องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia  (FD)  

เป&นตัQวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
� ที�พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ5มเงินพักห้อง

เดี5ยว) 
� ค่าระวางนHาหนักกระเปTาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปTาถือขึ-นเครื�อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 
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� ค่าอาหารทุกมื-อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิIในการสลับมื-อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� นHาดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทยตามรายการระบุ 
� ภาษีนHามันและภาษีตัQวทุกชนิด (สงวนสิทธิjเก็บเพิ5มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดินทาง) 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป_นไปเงื5อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื5อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที5ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค
ประจําตัวของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่านHาหนักกระเปTาเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั-งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ บาหลีมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม และ/
หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป&นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
- ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ชั�วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ (สําหรับท่าน

ที�ยังไม่ได้รับวัคซีน) หรือ สําหรับท่านที�รับวัคซีนแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ Dose (2 
เข็ม) หรือมากกว่านั-นอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง (International Covid-19 vaccination 
Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม) 

- ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั�วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (สําหรับท่านที�ยังไม่ได้รับวัคซีน) 
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- ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนHาใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงื5อนไขการสํารองที5นั5งและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั-นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั-งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ-นจริง ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั-งหมด 
โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ-นจริง 

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั-งหมดไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั-งสิ-น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIเก็บเงินค่าทัวร์ทั-งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั-งสิ-น 
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั-งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิjยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื5อนไขใดๆ
ทั�งสิ�น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิjยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื5อนไขใดๆทั�งสิ�น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิjเก็บเงินค่าทัวร์ทั�งหมดโดยไม่มีเงื5อนไข

ใดๆทั�งสิ�น 
กรณีเจ็บปgวย : 

• กรณีเจ็บปmวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั-งนี-ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป&นจริง 

• ในกรณีเจ็บปmวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการคืนเงินทุกกรณี 
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เงื5อนไขอื5น ๆ  

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการเก็บค่าใช้จ่ายทั-งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 
ไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ�นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิI
เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัQวภายใน เช่น (ตัQวเครื�องบิน, ตัQวรถทัวร์, ตัQวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั-ง
ก่อนทําการออกตัQว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั~วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี5ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื5อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป&นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที�สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ�มตั-งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั-นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิIในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ-นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป&นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนHาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั-งสิ-น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั-งหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯ ที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั-งหมด 
 

โรงแรมที5พัก 
 

• สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั-น กรณีเดินทางเป&นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านเปrดห้องพักเป&นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนกัขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื5อง และได้มีการแจ้ง
ยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิjเก็บค่าทัวรท์ั�งหมด โดยไม่มีเงื5อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น 
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• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี�ยว Single ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั-น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียนั-น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน
โปรแกรมที�ระบุชื�อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั-นจะเป&นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน
การท่องเที�ยวของประเทศอินโดนีเชียเท่านั-น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

 

รายละเอียดเพิ5มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิIในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป&นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั-น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั-งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี-ในกรณีที� เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี-ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื-อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป&นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเปTาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั-งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิIที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั-งสิ-น 
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� ตัQวเครื�องบินเป&นตัQวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ-น ตามอัตราค่านHามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิIปรับราคาตัQวดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั-งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี-แล้วทั-งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั-งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั-น จะต้องไม่มีการชาํรุด เปLยกนHา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทั�งตราป,� มลาย
การ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป&นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั-ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น 

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป&นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั-งสิ-น 

� กรณี “หญิงตั-งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี�ชัดเจน สิ�งนี-อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั-งสิ-น 

� ภาพที�ใช้เป&นภาพเพื�อการโฆษณาเท่านั-น 
 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื5อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื5อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื5อนไขต่างๆ

ของบริษัทฯที5ได้ระบุในรายการทัวร์ทั�งหมด** 
                                               ************************************************ 


