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UPDATE 05/08/2565 

วันแรก ท่าอากาศสุวรรณภูมิ-สนามบินงูระห์รัย-หาดจิมบาลัน-พเิศษ!!เมนูอาหารซีฟู้ดส์        (-/-/D) 

06.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
สายการบิน THAI AIRWAY  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2 ซึ ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื ่อง
สัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

09:35 น.  เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานงูระห์รัย โดยสายการบิน THAI AIRWAY เท่ียวบินท่ี TG431  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง  

14:55 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  หลังจากรอรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าทุกท่าน
เดินทางสู่ ชายหาดจิมบาลัน ชายหาดรูปครึ่งเส้ียวพระจันทร์ในยามเย็น หาดจิมบาลัน ถือเป็น หนึ่งในชายหาดท่ีดีท่ีสุดใน
บาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟู้ดส์ที่ตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิ้ม ลอง
อาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ท่ี เข้ากันดีกับกับน ้าจ้ิมรสชาติเด็ด และจัดจ้าน 

   
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ชายหาดจิมบาลัน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารซีฟู้ดส์ 

 พักที่ โรงแรม Grand Ixora Kuta Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
  

 
 
 
 
 

วันที่สอง  น ้าตกเทเกนุงกัน-นาข้าวขั้นบันได-หมู่บ้านคินตามณี-วัดน ้าพุศักด์ิสิทธิ์-ตลาดปราบเซียน  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านสู่ น ้าตกเทเกนุงกัน (Tegenungan Waterfall) เป็นน ้าตกท่ีอยู่ไม่ไกลจากเมืองอูบุด เป็นน ้าตกท่ีอยู่กลางป่า 
น  ้ าไหลมาจากเหวด ้านบนซึ ่ งไม ่ส ูงมากนัก ให ้ท ่านได้ เด ินชม และเก ็บความประทับใจได้ตามอ ัธยาศัย  
 
 
 
 

 
 

 
จากนั้นน าท่านสู่ นาข้าวขั้นบันได(RICE TERRACE) เป็นนาข้าวที่สวยที่สุดและเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองออกไปได้
ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพื้นท่ี6ตารางกิโลเมตร ลักษณะเด่นคือเป็นนาข้าวขั้นบันไดท่ีเรียงกันเป็นช้ันๆอย่างสวยงาม และ
ท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆได้ และท่านสามารถร่วมกิจกรรมบาหลีสวิงค์ Bali Swing ท ากิจกรรมสุดท้าทาย
ด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือนาขั้นบันไดและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติ
อันสวยงาม  

   
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (KINTAMANI) 1 ใน 2 หมู่บ้านโบราณท่ีต้ังอยู่บนระดับความสูง 1,717 
เมตร บริเวณปากปล่อง ภูเขาไฟบาตูร์ (Mount Batur) ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์อันน่าทึ่งของขุนเขา และ ทะเลสาบ
บาตูร์ (Lake Batur) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟบาตูร์เมื ่อ 30 ,000 ปีก่อน และ
กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปทรงจันทร์เส้ียวในหลุมภูเขาไฟ นอกจากจะมีทัศนียภาพท่ีงดงามเกินบรรยายแล้ว ยัง
เช่ือว่าเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาหลีศรัทธามาต้ังแต่โบราณ และเป็นแหล่งน ้าส าคัญของหมู่บ้านคินตามณี 
 
 
 
 



 

UPDATE 05/08/2565 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พร้อมชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดน ้าพุศักสิทธิ์ หรือ วัดเทมภัคสิริงค์ (Tampak Siring) สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์

สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน ้าพุศักดิ์สิทธิ์ (Tirta Empul) ท่ีผุดขึ้นจาก
ใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด จากนั้นชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ ้าเป็นสระศักด์ิสิทธิ์ มีน ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง 
ชาวบาหลีเช่ือว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้าท่ีนี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง  

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นช้อปป้ิงย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุด
ในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  เมนูพิเศษ!! CRISPY DUCK 

 พักที่ โรงแรม Grand Ixora Kuta Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม       เกาะนูซา เปนิดา–เกาะไดโนเสาร์–หน้าผา PALUANG CLIFF–ชายหาดDIAMOND BEACH-       บ้านต้นไม้-
บาหลี          (B/L/D) 

เช้าตรู่   บริการอาหารเช้า แบบ Box Set 
น าท่านเดินทางยังไปยัง เกาะนูซา เปนิดา โดยเรือเฟอรี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เกาะนูซาเปนิดา มีแหล่ง
ด าน ้าท่ีนิยมมากมายไว้ชมเหล่าปลาในเขตร้อนช้ืน แนวปะการัง หรือแม้กระท่ังซากเรืออัปปาง และส าหรับคนท่ีชอบ
นั่งบนฝั่งก็สามารถผ่อนคลายบนหาดทรายละเอียด เกาะนูซา เปนิดา เป็นที่ส าหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนอย่าง
แท้จริงด้วยทิวทัศน์ของต้นไม้เขตร้อนและนกหลายสายพันธุ์ เมื่อเดินทางมาถึง ชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
บนเกาะ เกาะไดโนเสาร์ หรือที ่เร ียกกันว่า เกาะKELINGKING BEACH เป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปที่ฮ ิตมากๆ 
โดยเฉพาะมุมท่ีอยู่ด้านบนของเกาะท่ีเป็นหน้าผาสูงตัดกับน ้าาทะเลสีมรกต และยังเป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ตกดินท่ี
สวยงามมาก ๆ ของบาหลี สถานที่ยอดนิยมเช่นนี้คือหน้าผาก่อตัวเป็นรูปตัว T-REX และน าท่านชม หน้าผา 
PALUANG CLIFF ให้ท่านได้ชมความสวยงามท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์ พร้อมเก็บภาพประทับใจ 

   
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

น าท่านชม DIAMOND BEACH หาดทรายสีขาวเนียนสะอาดตา ตัดกับผืนน ้าสีฟ้าสดใส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ความสวยงามของธรรมชาติที่เรียกได้ว่าสวยจนลืมไม่ลงเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านชม บ้านต้นไม้ (TREE HOUSE) 
บ้านท่ีสร้างอยู่บนต้นไม้สูง ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวสุดแสนประทับใจ เดินทางกลับสู่ เกาะบาหลี 

 
 
 
 
 



 

UPDATE 05/08/2565 

 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
   พักที่ โรงแรม Grand Ixora Kuta Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สี่  วัดทานาล็อต-สนามบินสุวรรณภูมิ        (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
น าท่านชมความงามของ วัดทานาล็อต TANAH LOT TEMPLE หรือ วัดปุราตานะห์ลอต วัดที่ดังที ่สุดของเกาะ
บาหลี ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล  สร้างโดยนักบวชฮินดู ชื่อว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11  วิหารทา
นาห์ลอต (Pura Tanah Lot) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนผาหินนอก
ชายฝ่ัง ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคล่ืน โดยในช่วงน ้าขึ้นวัดจะถูกโอบล้อมไปด้วยน ้าเหมือนเกาะเล็กๆ ริมชายฝ่ัง 
พอน ้าลดจะพบกับเนินหินและลานหินยื่นออกไปในทะเล 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
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16.10 น.        เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เท่ียวบินท่ี TG432 
19.25 น.   เดินทางถึง ท่าอาการศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

**************************************************************** 
   
อัตราค่าบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี  ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  10,000 บาท **   
(ไม่มีทีนังบนเครืองบิน และไม่มีเตียง) 

 
**การันตี เดินทาง 15  ท่านขึ้นไป** 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้า
หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรท้ัง
ทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรมรวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย ทั้งนี้ทางเราจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญและการบริการของรถบัสน าเที่ยวตามกฎหมายของประเทศลาว 
สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ก าหนดการเดิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 

ราคาเด็กไม่ 
เสริมเตียง 

พักเด่ียว 

03-06 พ.ย. 65 29,999 29,999 28,999 5,000.- 
10-13 พ.ย. 65 29,999 29,999 28,999 5,000.- 
17-20 พ.ย. 65 29,999 29,999 28,999 5,000.- 
24-27 พ.ย. 65 28,999 28,999 27,999 5,000.- 
01-04 ธ.ค. 65 30,999 30,999 29,999 5,000.- 
08-11 ธ.ค. 65 31,999 31,999 30,999 5,000.- 
15-18 ธ.ค. 65 29,999 29,999 28,999 5,000.- 
22-25 ธ.ค. 65 30,999 30,999 29,999 5,000.- 

ไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน หักค่าต๋ัว 12,000 บาท 
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ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ข้อส าคัญ  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
จะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตาม
นโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ บาหลีมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียก
ตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ (ส าหรับท่านที่ยังไม่ได้รับ
วัคซีน) หรือ ส าหรับท่านที่รับวัคซีนแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) หรือมากกว่านั้นอย่าง
น้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม) 

- ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (ส าหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า
ภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด 
เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้
เดินทาง 
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- น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คน
ละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก.  (เง่ือนไขเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด) 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซียส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย 
- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ ่มพิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ บาหลีมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรค
เพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ (ส าหรับท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน) 
หรือ ส าหรับท่านที่รับวัคซีนแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) หรือมากกว่านั้นอย่างน้อย 14 วัน
ก่อนออกเดินทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม) 

- ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (ส าหรับท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน) 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 
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เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าคร้ังที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจาก
ส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 
ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ ์ไปตามระบบ ตามล าดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที ่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ทาง
บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์
เต็มจ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และ
ค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิก

เท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสาย
การบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
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- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวันเดินทางหรือ

คืนเงินได้ 
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออก

นอกประเทศได้ 
 

เง่ือนไขส าคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 
หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ี
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 
ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น ส่ิงส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 
ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 
- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 
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- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่าง
น้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพัก
เด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิด

เร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ 
อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 
การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่างเดินทาง 
สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าท้ังหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ
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เปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง
ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้
ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆท้ังส้ินแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ี
ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


