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เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 
 

❖ น าสักการะวัดเบซากีย ์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหลี 
❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจมิบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส 
❖ ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA  จดุมุ่งหมายของนักรีวิวทัว่โลก 
❖ น าท่านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จดุถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต 

❖ วัดเลมปยูาง ประตหูนิขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติที่มีฉากหลังเปน็ภูเขาไฟอากุง 
❖ ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม 

❖ ชมสวนพระวิษณ ุขี่ครฑุ(นกอินทรีย)์เทพการดู้า เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮนิดู 
❖ ชิงช้า BALI SWING จดุเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค 

❖ รับพรและสิริมงคลจากนา้พุศกัด์ิสิทธิ์แหง่วัด TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH **** 
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วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรย์ีมหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารทานาลอ็ท - ชายหาดจิมบาลัน  (L/D) 
 

03.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR 
ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

06.15 น. น าท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอนิโดนีเซีย เที่ยวบนิที ่FD396 (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่ม
บรกิารบนเครือ่ง) 

RE-CHECK เอกสารส าหรบัใช้เดินทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอรต์ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพรอ้ม) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมืองแล้วต้อนรบัท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน 
เที่ยง     รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรย์ี
มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหล,ี ผ่านชมอนุสาวรยี์ บิม่า 
เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากน้ันเดิน
ทางเข้าชม อนุสาวรยี์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana 
Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรยี์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว 
จ าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็น
รูปปั้ นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาว
ฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรยี์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรี
ภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 
เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่ง
น้ีมีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานที่แห่งน้ียังใช้
จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับ
แขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เช่ือกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอย
ปกปักรกัษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่
งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สรา้งในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บ าเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์
มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินรมิมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดัง ดอกแก้ว
การะบุหนิง และภาพยนตรเ์รือ่งต่างๆ 

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอส
ท้องถิ่น พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ารมิมหาสมุทรและดนตรบีรรเลงตาม
ชายฝั่ ง (LOCAL MENU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก EDEN KUTA HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
วันที่สอง     วัดเลมปูยัง  - วัดเบซากีย์ – BALI SWING ชิงช้ายกัษ์ - วัดน้าพุศักดิ์สิทธิ ์TEMPAKSIRING  (B/L/D)    
                           
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็นหน่ึงในเดสติเนชันยอดฮิตอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว 
เลมปูยางค์เป็นวัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่
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แบ่งพ้ืนที่ของวัดเปน็ 3 ส่วนเหมือนกับรา่งกายมนุษย์ (ส่วนศีรษะ รา่งกาย และปลายเท้า) โดยช้ันบนสุดจะเป็นที่
ประทับขององค์พระศิวะ หน่ึงในเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์ (ตรมีูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ให้ท่านอิสระ
ถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง หน่ึงในภูเขาที่ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี 
จากน้ันเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้
หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด มีความส าคัญมากที่สุด ยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานทีสุ่ด วัดแห่งน้ีถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูทีใ่หญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และ
ยังถือว่าเป็นวัดที่ศักสิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริม่สรา้งใน ศตวรรษที่8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบัน  
คนบาหลียกให้ เป็นวัดหลวงหรือ Mother of Temple   วัดแห่งน้ี เป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล 
ประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซ่ึงก็มีความส าคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้เรยีงรายอยู่เป็น
ข้ันๆกว่า7ข้ัน  เรยีงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ต้ังเรยีงรายอีกหลายรอ้ยแท่น  
มีฉากหลังที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี และมีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนานมาต้ังแต่ก่อนประวัติศาสตรเ์ลยทีเดียว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** หากมีการแจง้เตือนภยัภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัไปชมวัดบาตรูแ์ทน *** 
เที่ยง     รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

**หากมเีวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , รา้นกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผ้าบาติก 
น าท่านเข้าชมวัดเตียรต์า อัมปึล (Tirta Empul Temple) หรอืทีค่นไทยเรยีกกันว่า "วัดน้าพุศักดิ์สทิธิ์" 
สถานที่แห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที่ 10 เปน็ทีเ่คารพสักการะของชาวบาหล ีตามต านานเลา่วา่ มหาเสนาบดี
ผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานน้ีด้วยเลบ็มือของตน เพ่ือเปน็อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์
วารม์าเดวา ใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ ซึ่งเชื่อกันว่าท าให้ราชวงศไ์ด้กลายเปน็เทพเจ้าหลังจาก
เสียชีวิตลง ภายในวัดทา่นจะได้พบกับบอ่นา้ศักดิส์ิทธิ์ทีม่ีอายมุากกว่า 1,000 ปี ซึ่งในปัจจุบันน้ียังมนี้าผดุขึ้นมา
ตลอดเวลา เชือ่กันวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนที่เจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสรา้งบ่อน้าอมฤตชบุชีวิตนักรบของพระองค ์
ชาวบาหลีจึงมีความเชือ่ว่า หากใครที่ไดม้าช าระลา้งรา่งกาย
ในสระน้าแห่งน้ี จะเสรมิสิรมิงคลให้กับชีวิต ช่วยบ าบัดรกัษา
โรคต่างๆ ให้รา่งกายแข็งแรง และขับไล่สิ่งเลวรา้ยไปได ้และ
ในทุกๆ ปี จะมีผู้คนนิยมเดนิทางมาที่แห่งน้ีเพ่ือช าระรา่งกาย
ให้บรสิทุธิอ์ยู่เปน็จ านวนมาก 
เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing (OPTIONAL 
TOUR ช าระเพ่ิม 10 USD) ท ากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการน่ัง
ชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือหน้าผาและทา่นสามารถเก็บภาพ
ระหว่างน่ังชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอนัสวยงาม  

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ที่พัก ให้ทา่นได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่สาม      ท่าเรอืซานูร ์– เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง – หาดโบรเคน 
         Crystal Bay  (B/L/D) 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไป ท่าเรอืซานูร ์(รวมค่าเรอืไปกลับแล้ว) น าท่านขึ้นเรอื เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็น
เกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ ๆ คือ นูซาเลิมโบงันและนูซา
เจอนีงัน แยกจากเกาะบาหลีด้วยช่องแคบบาดุง  
น าท่านเดินทางสู่จุดไฮไลท์ของเกาะดังน้ี 

1. แองเจิ้ลบิลลาบอง (Angel Billabong) เป็นอีกแอ่งน้าทะเลธรรมชาติที่ยกตัวขึ้น ช่วงน้าลงนักท่องเที่ยวสามารถลงไป
แช่น้าได้ประหน่ึงสระว่ายน้าอยู่ใน Sea View Pool ที่ขอบสระกระทบกับวิวท้องทะเลและท้องฟ้า สวยอย่าบอกใครเชียว 

2. เกอลิงกิง บีช (Kelingking Beach) หาดทรายสีขาวที่เงียบสงบพรอ้มน้าทะเลสีฟ้าคราม ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน
และแหลมที่ต้ังอยู่บนเกาะนูซาปนีดา หน่ึงในมุมมองที่ดีที่สุดคือวิวจากด้านบนของชายหาดแห่งน้ี ซ่ึงเป็นจุดแลนด์มารค์
แห่งใหม่ในการถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วย 

3. โบรคเคน บีช (Broken Beach) เป็นชายหาดเล็กๆ ที่งดงามต้ังอยู่บนเกาะนูซาปนีดา จุดเด่นของชายหาดแห่งน้ีคือ หิน
ที่โดนน้าทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นอุโมงค์ดูเหมือนกับเป็นสะพาน ด้านล่างคือผืนน้าทะเลสีฟ้าใสที่ดูเหมือนไหลเข้าและ
ออกจากมหาสมุทร เป็นอีกจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวบาหลี 

 
เที่ยง     รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู ่Crystal Bay เปน็จุดด านา้ทีฮ่ิตที่สดุของบาหลีในการดูสัตว์ใหญ่อยา่งโมลาโมลา่และแมนต้า เพราะ
น้าทีน่ี่เยน็ และเป็นทะเลเปิด คลืน่คอ่นขา้งใหญ่ ลูกค้าสามารถเดนิเลน่ผ่อนคลายรมิชายหาด  

 
เดินทางด้วยเรอืเรว็กลับสู่ ท่าเรอืซานูร ์

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ที่พัก ให้ทา่นได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่สี ่ ช็อปป้ิงของทีร่ะลกึ – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไป ช็อปปิ้ งรา้น KRISNA ซ้ือของที่ระลึกก่อนกลับ ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD397 
15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พรอ้มความประทับใจ 
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เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผูใ้หญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL (เด็กไม่มีเตียง) เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP (เดก็มีเตียง)  แบบเสรมิเตียง ลดราคา   500 บาท 
มีตั๋วเครือ่งบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 8,000 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท//ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  

อัตราค่าบรกิารพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต่ากว่า 2 ปี พักเดี่ยว 

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.- 
15,999.- 

3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 16-19 ธนัวาคม 2565 
18,999.- 
14,999.- 

3,900.- 3,900. - 

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

วันท่ี 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 (วันหยุดเทศกาล) 
22,999.- 
20,000.- 

3,900.- 3,900. - 

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

วันท่ี 31 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566(วันหยุดเทศกาล) 22,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 03-06 มีนาคม 2566 21,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 16-19 มีนาคม 2566 17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 06-09 เมษายน 2566 21,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 20-23 เมษายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 04-07 พฤษภาคม 2566 21,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 11-14 พฤษภาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 2566 17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 02-05 มิถุนายน 2566(วันหยุดเทศกาล) 22,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 15-18 มิถุนายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 06-09 กรกฎาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 13-16 กรกฎาคม 2566 19,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 20-23 กรกฎาคม 2566 19,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 27-30 กรกฎาคม 2566(วันหยุดเทศกาล) 22,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 03-06 สิงหาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 11-14 สิงหาคม 2566 21,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 17-20 สิงหาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 24-27 สิงหาคม 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 07-10 กันยายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 14-17 กันยายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 21-24 กันยายน 2566 18,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566 17,999.- 3,900.- 3,900. - 

วันท่ี 12-15 ตุลาคม 2566 19,999.- 3,900.- 3,900. - 
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*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 
พรอ้มส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี่ยน

ราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ามันของสายบินหรอืการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีคา่ใชจ้่าย
เพ่ิมเติมรวมถึงการปรบัเพ่ิมราคาค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานทีท่่องเที่ยว
น้ันๆ หลังการจองทัวร)์ 

อัตราน้ีรวม   
❖ ค่ารถโค้ชปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์
❖ ต๋ัวเครือ่งบนิและภาษีนา้มันตามรายการ ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทัวร ์รวมนา้หนักกระเปา๋ 20 กก. 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พัก 3 คนืพักห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้ระหว่าง

วันเดนิทางเทา่น้ันโดยจะต้องใช้ใบรบัรองแพทย์และใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตราน้ีไม่รวม   
❖ ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาท ช าระที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรต์าม

ความพึงพอใจ) 
❖ ค่าใชจ่ายที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวปรบัราคาหรอืเปลี่ยนแปลงค่าบัตรเข้าชมในสถานที่ ตามประกาศของสถานที่

ท่องเที่ยวน้ันๆ 
❖ ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ิได้ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท์  ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

❖ หนังสือเดนิทางทีม่ีวนัก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน  นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสารวัคซีน E-Vaccine Certificate International 

เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้รว่มบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงินได้ เน่ืองจากค่าบรกิารที่

ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากต๋ัวเครือ่งบินต้องเดินทางตามวันที ่ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเทา่น้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทั้งหมดหรอืบางสว่น
ให้กับทา่น 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่บรษัิทระบุใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากทา่นใช้บรกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบรษัิททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคนืเงินค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุัติเหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทีไ่ด้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 
หมายเหตุ 

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

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยันกับลูกค้า 
❖ ต๋ัวเครือ่งบนิเปน็แบบกรุป๊คณะ ไมส่ามารถเลอืกหรอืลอ็กที่น่ังได ้ทีน่ั่งอาจจะไม่ติดกัน ซ่ึงเปน็ไปตามเง่ือนไขของ

สายการบิน 
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❖ เรือ่งห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามข้ันตอน ใน
บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบรษัิทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า 
เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพ่ิม ตามเง่ือนไขของโรงแรม
ที่จอง 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้า
ทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทีม่ีผู้รว่มคณะไมถึ่ง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมื้อไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบรกิารคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

❖ บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรอืทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ
สูญหาย, ความลา่ช้า หรอืจากอบุัติเหตุต่างๆ 


