
 

 

 

 

 

 

 
 

  เดินทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD)  
 

❖ ไฮไลท ์น าสักการะวัดเบซากีย ์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหลี 
❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  
❖ ชมเกาะไดโนเสาร ์NUSA PENIDA  จดุมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก  
❖ น าท่านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต 
❖ วัดเลมปูยาง ประตูหนิขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภเูขาไฟอากุง 
❖ ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอนิเดียสุดงดงาม  
❖ ชมสวนพระวษิณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรภีาพของชาวฮินดู 
❖ ชิงช้า BALI SWING จดุเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค 
❖ รับพรและสิริมงคลจากน ้าพุศักดิสิ์ทธิแ์หง่วดั TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH **** 

 



 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – อนุสาวรียม์หาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วหิารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน  (L/D) 

03.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการ

บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
06.15 น. น าทา่นบินลดัฟา้สู่ “เกาะสวรรคบ์าหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD396  

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอรต์ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจ
คนเขา้เมืองแลว้ตอ้นรบัทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลท่ีีสนามบิน 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเขา้สูต่ัวเมือง 
ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะ
บาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย ์บิม่า เทพเจา้แห่งทอ้ง
ทะ เล  ย่ าน  Kartika Plaza หลังจ ากนั้น เดิ น
ทางเข้าชม  อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda 
Wisnu Kencana Cultural Park ส ว น พ ร ะ
วิษณุ อนสุาวรยีข์นาดใหญ่ครึง่ตวั จ าลองมาจาก
รูปสกัการะของพระวิษณุ พระผูป้กปอ้งโลก เป็น
รูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้า

สงูสดุของชาวฮินด ูขี่นกครุฑ (นกอินทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรภีาพของชาวฮินด ูซึ่งเป็นพาหนะของพระองค ์มี
ความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน า้หนกั 4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งนีมี้ความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่และ
สถานท่ีแหง่นีย้งัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหล ีเช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  
จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เช่ือกันว่ามีงูเทพเจา้ลายศกัด์ิสิทธ์ิคอยปกปัก
รกัษาอยู่ภายใตว้ิหารงดงามยิ่งนกัยามพระอาทิตยต์กดิน ชมวิหารและหนา้ผามหศัจรรยแ์ละจุดชมวิวท่ีงดงาม ทานาลอ
ทเป็นวิหารท่ีสรา้งในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญดายงัระวาดีท่ีบ  าเพ็ญศีลภาวนาและศักด์ิสิทธ์ิมากเป็นท่ีนบัถือของชาว
บาหล ีชมวดับนโขดหินรมิมหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครดงั ดอกแกว้การะบุหนิง และภาพยนตรเ์รื่องตา่งๆ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราด
ซอสทอ้งถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยลั์บขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 
 



 
 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก EDEN KUTA HOTEL / IXORA KUTA CENTER หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว  

 
 

วันที่สอง        วดัเลมปูยัง  - วัดเบซากีย ์– BALI SWING ชิงช้ายักษ ์- วัดน ้าพศุักดิสิ์ทธิ ์TEMPAKSIRING                                              
(B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) เป็นหนึ่งในเดสติเนชันยอดฮิตอันดับตน้ๆ ของนักท่องเท่ียว เลมปู
ยางคเ์ป็นวดัเก่าแก่ท่ีสะทอ้นศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลตีามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ-์ฮินด ูท่ีแบง่พืน้ท่ีของวดั
เป็น 3 สว่นเหมือนกับรา่งกายมนษุย ์(สว่นศีรษะ รา่งกาย และปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นท่ีประทบัขององคพ์ระศิวะ 
หนึ่งในเทพเจา้สงูสดุ 3 พระองค ์(ตรีมรูติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูใหท้่านอิสระถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ท่ีมี
ฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึ่งในภเูขาท่ียงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี 
จากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดท่ีรวบรวมความเป็นท่ีสุดของ บาหลี ไว้หลาย
ประการ นอกจากจะเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุ สวยงามท่ีสดุ มีความส าคญัมากท่ีสดุ ยงัเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานท่ีสดุ 
วดัแห่งนีถื้อเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสดุบน เกาะบาหลี และยงัถือว่าเป็นวดัท่ีศกั
สทิธ์ิเหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เริ่มสรา้งใน ศตวรรษท่ี8 และไดข้ยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คนบาหลยีกใหเ้ป็นวดัหลวง
หรือ Mother of Temple   วดัแหง่นีเ้ป็นวดัท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มี
ความส าคญั ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางใหเ้รียงรายอยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยงัมีแท่นบูชา



 
 

บรรพบุรุษของชาวบาหล ีตัง้เรยีงรายอีกหลายรอ้ยแท่น  มีฉากหลงัท่ีสวยงามเป็น ภเูขาไฟคนูุงอากุง ซึ่งเป็นภเูขาไฟลกูท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในบาหล ีและมีประวติัศาสตรท่ี์ยาวนานมาตัง้แตก่่อนประวติัศาสตรเ์ลยทีเดียว 

  

 
 

**** หากมีการแจ้งเตือนภยัภเูขาไฟ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับไปชมวัดบาตูรแ์ทน *** 
 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหตัถกรรม , รา้นกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผา้บาติก 
น าท่านเข้าชมวัดเตียรต์า อัมปึล (Tirta Empul Temple) หรอืท่ีคนไทยเรยีกกนัวา่ "วดัน า้พศุกัด์ิสทิธ์ิ" สถานท่ีแหง่นีถ้กู
สรา้งขึน้ราวศตวรรษท่ี 10 เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหล ีตามต านานเลา่วา่ มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วท
มนตแ์กะสลกัอนสุรณส์ถานนีด้ว้ยเลบ็มือของตน เพื่อเป็นอนสุรณส์ถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวา ใชใ้นประเพณีปลงพระ
ศพของราชวงศ ์ซึ่งเช่ือกนัวา่ท าใหร้าชวงศไ์ดก้ลายเป็นเทพเจา้หลงัจากเสยีชีวิตลง ภายในวดัทา่นจะไดพ้บกบับอ่น า้
ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีมีอายมุากกวา่ 1,000 ปี ซึ่งในปัจจุบนันีย้งัมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลา เช่ือกนัวา่พระอินทรท์รงสรา้งขึน้ตอนท่ี
เจาะพืน้พิภพเพื่อสรา้งบอ่น า้อมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองค ์ชาวบาหลจีึงมีความเช่ือวา่ หากใครท่ีไดม้าช าระลา้ง
รา่งกายในสระน า้แหง่นี ้จะเสรมิสริมิงคลใหก้บัชีวิต ช่วยบ าบดัรกัษาโรคตา่งๆ ใหร้า่งกายแข็งแรง และขบัไลส่ิ่งเลวรา้ยไป
ได ้และในทกุๆ ปี จะมีผูค้นนิยมเดินทางมาท่ีแห่งนีเ้พื่อช าระรา่งกายใหบ้รสิทุธ์ิอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค ์Bali Swing (OPTIONAL TOUR ช าระเพิม่ 10 USD) ท ากิจกรรมสดุทา้ทายดว้ยการนั่ง
ชิงชา้ขนาดยกัษแ์กวง่เหนือหนา้ผาและทา่นสามารถเก็บภาพระหวา่งนั่งชิงชา้โดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม  



 
 

  
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่สาม      ท่าเรือซานูร ์– เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส ์บิลลาบง – หาดโบรเคน 

        Crystal Bay  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้พาทกุท่านเดินทางไป ท่าเรือซานูร ์(รวมค่าเรือไปกลับแล้ว) น าท่านขึน้เรอื เดินทางสู ่เกาะนูซาเปอนีดา เป็น
เกาะท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเลก็อยูใ่กล ้ๆ คือ นซูาเลมิโบงนัและนซูา
เจอนีงนั แยกจากเกาะบาหลดีว้ยช่องแคบบาดงุ  
น าทา่นเดินทางสูจุ่ดไฮไลทข์องเกาะดงันี ้

1. แองเจิล้บิลลาบอง (Angel Billabong) เป็นอีกแอ่งน า้ทะเลธรรมชาติท่ียกตวัขึน้ ช่วงน า้ลงนกัทอ่งเท่ียวสามารถ
ลงไปแช่น า้ไดป้ระหนึ่งสระวา่ยน า้อยู่ใน Sea View Pool ท่ีขอบสระกระทบกบัวิวทอ้งทะเลและทอ้งฟ้า สวยอย่า
บอกใครเชียวละ่ 

2. เกอลิงกิง บีช (Kelingking Beach) หาดทรายสีขาวท่ีเงียบสงบพรอ้มน า้ทะเลสีฟ้าคราม ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผา
สงูชันและแหลมท่ีตัง้อยูบ่นเกาะนูซาปนีดา หนึ่งในมมุมองท่ีดีท่ีสดุคือวิวจากดา้นบนของชายหาดแห่งนี ้ซึ่งเป็น
จุดแลนดม์ารค์แหง่ใหม่ในการถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมอีกดว้ย 

3. โบรคเคน บีช (Broken Beach) เป็นชายหาดเลก็ๆ ท่ีงดงามตัง้อยูบ่นเกาะนซูาปนีดา จุดเด่นของชายหาดแหง่นี ้
คือ หินท่ีโดนน า้ทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นอุโมงคด์ูเหมือนกับเป็นสะพาน ดา้นล่างคือผืนน า้ทะเลสีฟ้าใสท่ีดู
เหมือนไหลเขา้และออกจากมหาสมทุร เป็นอีกจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ ท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไปเท่ียวบาหลี 

 



 
 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสู ่Crystal Bay เป็นจุดด าน า้ท่ีฮิตท่ีสดุของบาหลใีนการดสูตัวใ์หญ่อยา่งโมลาโมลา่และแมนตา้ เพราะน า้ท่ีน่ีเย็น 
และเป็นทะเลเปิด คลื่นคอ่นขา้งใหญ่ ลกูคา้สามารถเดินเลน่ผอ่นคลายรมิชายหาด  

 
 
เดินทางด้วยเรือเร็วกลับสู่ ท่าเรือซานูร ์
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ส่ี  ช็อปป้ิงของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นไป ช็อปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของท่ีระลกึก่อนกลบั ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD397 
15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 
 
เมื่อเดินทางถึงไทย 



 
 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา   500 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบนิแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 8,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันที่ 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

วันที่ 31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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



 
 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท 

ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง*** 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคา  
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีมี่ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

 

อัตรานีร้วม   

❖ คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
❖ คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
❖ คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  
❖ คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว  ้ 
❖ คา่ประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง

วนัเดินทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้า
ทัวรต์ามความพึงพอใจ) 

❖ คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
❖ คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสอืเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
❖ เอกสารวคัซีน E-Vaccine Certificate International 

 

เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จึงไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรอื
บางสว่นใหก้บัทา่น 



 
 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ีบรษิัทระบุใน
รายการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ทา่นคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตสุดุวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หกั

คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบุตอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษัทยืนยนัวา่จะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ
โรงแรมท่ีจอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสยีหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ทา่น การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบรษิัทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย
, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุติัเหตตุา่งๆ 


