
 

 
 
 
  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)  
 
 ไฮไลท์ น าสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหล ี
 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  
 ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA  จุดมุ่งหมายของนักรวิีวท่ัวโลก  
 น าท่านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต 
 วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ท่ีราวกับประตูต่างมิตขิ้ามกาลเวลาท่ีมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง 
 ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมทุรอินเดียสุดงดงาม  
 ชมสวนพระวิษณุ ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอสิรเสรีภาพของชาวฮินดู 
 ชิงช้า BALI SWING จุดเชค็อินถ่ายรปูสุดชคิ 



 

 รับพรและสิริมงคลจากน า้พุศักด์ิสิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH **** 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน  (L/D) 

03.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR 
ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
06.15 น. น าท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เท่ียวบินที ่FD396  

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันท่ีเดินทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 
3. ลงทะเบียนเขา้ประเทศอินโดนีเซีย 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ผ่าน APP : PEDULI LINDUNGI 
4. ประกันการเดินทางท่ีครอบคลุม ประกันโควิด-19 **รวมในค่าทัวร์** 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหล ีหลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมืองแล้วต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน 
เท่ียง     รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่าน
ชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภา
รตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จ าลองมา
จากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุด
ของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของ
พระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้าง
โดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับ
แขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  



 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เช่ือกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธ์ิ
คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุด
ชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บ าเพ็ญศีลภาวนาและ
ศักดิ์สิทธ์ิมากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดัง 
ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอส
ท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝั่ง (LOCAL MENU) 

 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก EDEN KUTA HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 
 
วันท่ีสอง        วัดเลมปูยัง  - วัดเบซากีย์ – BALI SWING ชิงช้ายักษ์ - วัดน า้พุศักด์ิสิทธิ์ TEMPAKSIRING                                              

(B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็นหนึ่งในเดสติเนชันยอดฮิตอันดับต้นๆ ของ
นักท่องเที่ยว เลมปูยางค์เป็นวัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ที่แบ่งพื้นที่ของวัดเป็น 3 ส่วนเหมือนกับร่างกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเท้า) 
โดยช้ันบนสุดจะเป็นที่ประทับขององค์พระศิวะ หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์ (ตรีมูรติ) ของศาสนา



 

พราหมณ์-ฮินดู ให้ท่านอิสระถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาที่
ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี 
จากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี 
ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด มีความส าคัญมากที่สุด  ยังเป็นวัดที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด วัดแห่งนี้ถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุด
บน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวัดที่ศักสิทธ์ิเหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริ่มสร้างใน ศตวรรษที่8 และได้
ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบัน  คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวงหรือ Mother of Temple   วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มี
ขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มีความส าคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการ
จัดวางให้เรียงรายอยู่เป็นข้ันๆกว่า7ข้ัน  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี 
ตั้งเรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลังที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดใน
บาหลี และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาต้ังแต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน *** 
เท่ียง     รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

**หากมเีวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , ร้านกาแฟข้ีชะมดและโรงงานผ้าบาติก 
น าท่านเข้าชมวัดเตียร์ตา อัมปึล (Tirta Empul Temple) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า "วัดน ้าพุศักดิ์สิทธ์ิ" 
สถานที่แหง่นี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบาหลี ตามต านานเล่าว่า มหา
เสนาบดผีู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมอืของตน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
แห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ ซึ่งเช่ือกันว่าท าให้ราชวงศ์ได้กลายเป็นเทพ
เจ้าหลังจากเสียชีวิตลง ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งในปัจจุบันน้ี
ยังมีน ้าผุดข้ึนมาตลอดเวลา เช่ือกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึน้ตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน ้าอมฤตชุบ
ชีวิตนักรบของพระองค์ ชาวบาหลีจงึมีความเช่ือว่า หากใครที่ได้มาช าระล้างร่างกายในสระน ้าแหง่นี้ จะ
เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ช่วยบ าบัดรักษาโรคต่างๆ ใหร้่างกายแข็งแรง และขับไล่สิง่เลวร้ายไปได้ และใน
ทุกๆ ปี จะมีผู้คนนิยมเดินทางมาที่แห่งนีเ้พื่อช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
เดินทางเขา้ชม บาหลสีวิงค์ Bali Swing ท ากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือหน้า
ผาและท่านสามารถเกบ็ภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม  

  
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านสู่ท่ีพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันท่ีสาม      ท่าเรือซานูร์ – เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง – หาดโบรเคน 

        Crystal Bay  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ท่าเรือซานูร์ (รวมค่าเรือไปกลับแล้ว) น าท่านข้ึนเรือ เดินทางสู่ เกาะนูซา
เปอนีดา เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ ๆ 
คือ นูซาเลิมโบงันและนูซาเจอนีงัน แยกจากเกาะบาหลีด้วยช่องแคบบาดุง  

น าท่านเดินทางสู่จุดไฮไลท์ของเกาะดังนี้ 
1. แองเจิ้ลบิลลาบอง (Angel Billabong) เป็นอีกแอ่งน ้าทะเลธรรมชาติที่ยกตัวข้ึน ช่วงน ้าลงนักท่องเที่ยวสามารถลง

ไปแช่น ้าได้ประหนึ่งสระว่ายน ้าอยู่ใน Sea View Pool ที่ขอบสระกระทบกับวิวท้องทะเลและท้องฟ้า สวยอย่าบอก
ใครเชียวล่ะ 

2. เกอลิงกิง บีช (Kelingking Beach) หาดทรายสีขาวที่เงียบสงบพร้อมน ้าทะเลสีฟ้าคราม ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูง
ชันและแหลมที่ตั้งอยู่บนเกาะนูซาปนีดา หนึ่งในมุมมองที่ดีที่สดุคือวิวจากด้านบนของชายหาดแห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดแลนด์
มาร์คแห่งใหม่ในการถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วย 

3. โบรคเคน บีช (Broken Beach) เป็นชายหาดเล็กๆ ที่งดงามตั้งอยู่บนเกาะนูซาปนีดา จุดเด่นของชายหาดแห่งนี้คือ 
หินที่โดนน ้าทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นอุโมงค์ดูเหมือนกับเป็นสะพาน ด้านล่างคือผืนน ้าทะเลสีฟ้าใสที่ดูเหมือนไหล
เข้าและออกจากมหาสมุทร เป็นอีกจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวบาหลี 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง     รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ Crystal Bay เป็นจุดด าน ้าที่ฮิตทีสุ่ดของบาหลีในการดูสัตว์ใหญ่อย่างโมลาโมล่าและแมนต้า เพราะน ้าที่นีเ่ย็น และ
เป็นทะเลเปิด คลื่นค่อนข้างใหญ่ ลูกค้าสามารถเดินเล่นผ่อนคลายริมชายหาด เล่นน ้าทะเล  

 
 



 

เดินทางด้วยเรือเร็วกลับสู่ ท่าเรือซานูร ์
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันท่ีสี่  ช็อปปิ้งของท่ีระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไป ช็อปปิ้งร้าน KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

เอกสารท่ีใช้เดินทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ)ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 

12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เท่ียวบินที ่FD379 
15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 

 
เมื่อเดินทางถึงไทย 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ ่
ทารกอายุต า่

กว่า 2 ปี 
พักเด่ียว 

วันท่ี 08-11 กรกฎาคม 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 15-18 กรกฎาคม 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 22-25 กรกฎาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 28-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 20,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 05-08 สิงหาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 12-15 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 19,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 19-22 สิงหาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 26-29 สิงหาคม 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 09-12 กันยายน 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 23-26 กันยายน 2565  18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 07-10 ตุลาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 13-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 20,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 21-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 19,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 25-28 พฤศจิกายน 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 02-05 ธันวาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 19,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 09-12 ธันวาคม 2565(วันหยุดเทศกาล) 19,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 16-19 ธันวาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 23-26 ธันวาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

22,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 22,999.- 3,900.- 3,900. - 



 

 
 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านท่ี 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านท่ี 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา   500 บาท 
มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์     ลดราคา 8,000 บาท 

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา 
กรุณาติดต่อผา่น AGENCY 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  

*** เมื่อช าระคา่มัดจ าแล้วถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตให้เจ้าหนา้ท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคา  
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปลีย่นแปลงกฏการเขา้ประเทศท่ีมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติม 

 

อัตรานี้รวม   

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์ 
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน ้ามันตามรายการ ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทัวร์ รวมน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
 ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเ่กิดข้ึนระหว่างวัน

เดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+คา่ทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตาม
ความพึงพอใจ) 

(วันหยุดเทศกาล) 

วันท่ี 31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

22,999.- 3,900.- 3,900. - 



 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางทีม่ีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ะออกเดินทาง 
 เอกสารวัคซีน E-Vaccine Certificate International 

 
 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือคา่ตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากคา่บริการท่ี
ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบบุนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไมส่ามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางส่วน
ให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบ่ริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจา่ยกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไมส่ามารถคืนเงินคา่ทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

หมายเหต ุ

 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
 หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า 
 เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามข้ันตอน ใน

บางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า 
เช่น 



 

Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบ
เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 บริษัทฯไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอบุัติเหตุต่างๆ 


