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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ตลุำคม: 12-15 ต.ค. 60  20,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ตลุำคม:  20-23/21-24  ต.ค. 60 21,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ตลุำคม: 28-31 ต.ค. 60 20,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤศจกิำยน: 04-07/25-28 พ.ย. 60 20,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤศจกิำยน: 11-14/18-21 พ.ย. 60 19,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม : 02-05/09-12 ธ.ค. 60 21,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม : 16-19 ธ.ค. 60 20,900.- 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - บาหล-ีวัดอลูวูาต ู- ระบ าไฟ Kacak Fire Dance ✈ ✈ O Sun Boutique hotel 

2 
ศนูยผ์า้บาตกิ–ศนูยเ์ครือ่งเงนิ–หมูบ่า้นคนิตามณ–ีชมววิภเูขาไฟ

บารต์–ูวัดเตยีตารอ์ัมปีล-ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน 
O O O Sun Boutique hotel 

3 
วัดอลูันดานู บราตัน  – โรงงานท ากาแฟ – วัดทานาหล์อต – 

เทีย่วชมยา่นคตูา้ 
O O O Sun Boutique hotel 

4 
อนุสาวรยี ์Bajra Sandhi - ชอ้ปป้ิงรา้นกฤษณา - บาหล ี– 

กรงุเทพ 
O   O ✈  

 

 
 

 
 

อนิโดนเีซยี เกำะสวรรค ์บำหล ี
4 วนั 3 คนื (TG)    
โดยสำยกำรบนิไทย 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – บำหล ี- วดัอูลูวำต ู - ระบ ำไฟ Kacak Fire Dance 

06.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์Dเช็คอนิ
กรุ๊ปของสายการบนิ กำรบนิไทย ( Thai Airway) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้

ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

08.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเดนพำรซ์่ำร  ์หรือ เกำะบำหลี โดยสายการบิน กำรบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG431 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

 

14.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพารซ์่าร์
หรอืเกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี้ตัง้ชือ่ไวเ้พื่อเป็นเกยีรตแิก่ พันโท อี กุสต ี
งูระหไ์ร ผูบ้ัญชาการกองก าลงัชาวอนิโดนีเซยี วีรบุรุษในการสูร้บทีม่ารก์าเมื่อตกอยู่ในวงลอ้ม

ของกองก าลงัชาวดัตช ์ระหว่างการปฏวิัตอินิโดนีเซยีเพื่ออสิรภาพ สนามบนิแห่งนี้ตัง้อยู่ห่าง
จากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 

ช ัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น า
ทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นชม วดัอลูวูำต ู( Uluwatu 
Temple ) วัดทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผารมิทะเลทีส่งูเกอืบ 70 เมตร ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตต้ัง้

ของเกาะบาหล ีเป็นวัดส าคญั 1 ใน 5 แห่งทีอ่ยู่รมิทะเล สรา้งข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 มีการ
บูรณะในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 19 และไดร้ับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 

สว่นตามความเชือ่ คอื สวรรค ์มนุษย ์และ ภตูผปีีศาจ ประตวูัดแกะสลกัหนิเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยู่
สองขา้ง เวน้ช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนา้กาก ดูน่าเกรงขามเป็นผูพ้ ิทักษ์
คุม้ครองอยู่เหนือประต ูขา้งประตปูระดบัดว้ยรูปสลกัพระพฆิเณศ ชัน้สดุทา้ยเป็นเจดยีซ์ ึง่ถอืเป็น

บรเิวณทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุนัน้ จะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะชาวฮนิดูทีจ่ะสวดบูชาเทพแห่งทอ้ง
ทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรอืเครือ่งประดบั ตา่งๆ เนื่องจากมฝีูงลงิจ านวนมากทีอ่าศัย
อยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดไดว้่าเป็นจุดทีส่วยงามแห่งหนึง่ โดยเฉพาะในเวลาทีพ่ระอาทติยก์ าลัง

ลับขอบฟ้า จากนัน้น าท่านชม ระบ ำไฟ Kacak Fire Dance โชวร์ะบ าไฟบูชาเทพเจา้ทีม่ี
ชือ่เสยีงของชาวบาหล ีเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างหนุมานและทศกัณฑโ์ดยมี

หมู่คนรายลอ้มคอยรอ้งและสง่เสยีงเป็นจังหวะประสาน 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Sun Boutique hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง ศนูยผ์ำ้บำตกิ – ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - หมูบ่ำ้นคนิตำมณี – ชมววิภเูขำไฟบำรต์หู ์– วดัเตยีร ์

ตำอมัปีล (วดัตมัปะซริงิ) – ชอ้ปป้ิงตลำดปรำบเซยีน 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 จากนัน้น าทา่นชม ศนูยผ์ำ้บำตกิ ชมกระบวนการผลติผา้บาตกิในรูปแบบต่างๆ ซึง่มีลวดลาย

สสีนัความแตกตา่งจากผา้บาตกิทัว่ไป ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ 
และเครือ่งประดบัของใชต้า่งๆ ทีม่ีการออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ีชือ่เสยีง
ของบาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่ำ้นคนิตำมณี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นจุดชมววิ ภูเขา

ไฟบารต์หู ์และทะเลสาบบารต์หู ์ทีส่วยงามทีส่ดุ ชมววิทวิทศันข์องภเูขาไฟ และทะเลสาบบาร์
ตหูท์ีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบฟุเฟ่ต ์ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ภูเขาไฟบาร์
ตหู ์ทีต่ัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบารต์ูห ์ทีเ่กดิข ึน้จากการยุบตัว

ของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทีล่อยพัดผ่าน อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ 

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บา้นตมัปะซริงิ น าทา่นชม วดัเตยีรต์ำอมัปีล (Tirta Empul Temple) 
วัดน ้าพุศักดิส์ทิธิซ์ ึง่คนไทยมักจะเรียกกันว่า วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring) ตามต านาน 
เกอโบอวีา มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถานนี้ดว้ยเล็บมือ

ของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซึง่
เชือ่กนัว่าท าใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดท่านจะไดพ้บกับ

บ่อน ้าศกัด ิส์ทิธิซ์ ึง่ปัจจุบันนี้ยังมนี ้าผุดข ึน้มาตลอดเวลาเชือ่กนัว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนที่
เจาะพื้นพภิพเพื่อสรา้งบ่อน ้าอมฤตชุบชวีตินักรบของพระองคส์ถานที่แห่งนี้ถูกสรา้งข ึน้ราว
ศตวรรษที่ 10 บ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิใ์สสะอาดที่ผุดข ึน้จากใตด้นิ เป็นทีเ่คารพสักการะของชาว

บาหลี ชาวบาหลเีชือ่ว่าถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสริมิงคลและขับไล่ส ิง่เลวรา้ย และรักษาโรค
ตา่งๆ ในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมาเพือ่ช าระร่างกายใหบ้รสิทุธิ ์ทีน่ ้าพุแห่งนี้เป็นจ านวนมาก 
จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดปรำบเซยีน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองราคาถูก

มากมายเชน่เสือ้ผา้,ของที่ระลกึ,ผา้พันคอ,ผา้โสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลัก และ
สนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย    

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 ทีพ่กั Sun Boutique hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  
วนัทีส่ำม  วดัอลูนัดำน ูบรำตนั  – ชมกำรผลติกำแฟขีช้ะมด – วดัทำนำหล์อต – ยำ่นคตูำ้ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสำบบรำตนั  น าท่านชม วดัอูลนัดำนู บรำตนั ( Pura Ulun 
Danu Bratan ) เป็นวัดทีส่ าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทีม่ี

ความสวยงามและมมีนตข์ลงั มฉีากหลงัเป็นภูเขาทีส่วยงามบนความสงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 
1,000 เมตร สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 เพื่อใชท้ าพธิีกรรมทางศาสนาพุทธและฮนิดู และ
สรา้งไวเ้พือ่อุทศิแด ่เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเดน่ของวัดแห่งนี้

จะมศีาลาซึง่มหีลงัคาทรงสงู หรอื เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถงึ 11 ชัน้ อกีทัง้ยังเป็นสญัลกัษณ์ที่
ใชต้ีพมิพ์รูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอนิโดนีเซีย หลังจากนั้นน าท่าน
เดนิทางไปยังแหลง่ผลติกาแฟขีช้ะมด กาแฟขีช้ะมดนัน้ถอืเป็นกาแฟขึน้ชือ่ของบาหล ีใหท้่าน

ไดร้ับชมวธิกีารผลติและซือ้เป็นของฝากทีร่ะลกึ 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัทำนำหล์อต (Pura Tanah Lot ) ไดร้ับฉายาว่า"วัดทีม่ทีวิทัศน์
สวยงามทีส่ดุของบาหล"ี ค าว่า ทานา แปลว่าโลก ค าว่า ลอต แปลว่าทะเลเชือ่ว่าวัดแห่งนี้เป็น
สญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนชายหาดรมิทะเล มี

ลกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล  สรา้งอยู่บนโขดหนิลกัษณะคลา้ยเกาะ  เวลาน ้าข ึน้จะดู
เหมอืนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน ้าลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนี้สรา้งข ึน้โดยนักบวช

ฮนิดูชือ่ ดัง ฮยัง นริารธ์า  ในสมัยศตวรรษที ่11 เพื่ออุทศิใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้ง
ทะเล  

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 ทีพ่กั Sun Boutique hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่  อนุสำวรยี ์Bajra Sandhi - ชอ้ปป้ิงรำ้นกฤษณำ - บำหล ี– กรงุเทพ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
จากนั้นน าท่านชม อนุสำวรยี ์Bajra Sandhi อนุสาวรียท์ีส่รา้งข ึน้เพื่อระลกึถงึการต่อสู ้
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่อสิรภาพ และรักษาไวซ้ ึง่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และจติวญิญาณแห่งบาหลี

ของบรรพบุรุษ เพือ่อนุชนรุ่นหลงั หลงัจากไดร้ับอสิรภาพจากชาวดัชท ์และถอืว่าเป็นจุดชมววิ
ชมววิทีส่วยงามแห่งหนึ่งบนเกาะบาหล ีจากนัน้น าท่านสู่ รำ้นกฤษณำ รา้นขายของฝากชือ่
ดงัทีไ่ดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีห่งนี ้อาท ิเชน่ ขนมพืน้เมอืง, เสือ้ผา้

บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครื่องประดับสวยงาม ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื้อของฝากก่อน
เดนิทางกลบั 

 

12.00 น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
13.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนำมบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International 

Airport 
 

17.40 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ กำรบนิไทย ( Thai airway ) 

เทีย่วบนิที ่TG432 

 

20.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง  ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่15 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่12-15 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที ่20-23 ต.ค. 60 21,900 20,900 19,900 5,200 

วนัที ่21-24 ต.ค. 60 21,900 20,900 19,900 5,200 

วนัที ่28-31 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที ่04-07 พ.ย. 60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที ่11-14 พ.ย. 60 19,900 18,900 17,900 5,200 

วนัที ่18-21 พ.ย. 60 19,900 18,900 17,900 5,200 

วนัที ่25-28 พ.ย. 60 20,900 19,900 18,900 5,200 

วนัที ่02-05 ธ.ค. 60 21,900 20,900 19,900 5,200 

วนัที ่09-12 ธ.ค. 60 21,900 20,900 19,900 5,200 

วนัที ่16-19 ธ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 5,200 

 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญท่ำ่นละ 10,500 บำท  

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม   

1.  คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วันที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

2.  คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
4.  หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
5.  ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6.  สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 30 กก. 
7.  คำ่ภำษมีลูคำ่เพ ิม่ 7% 

 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3.  คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 
4.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 16 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
5.  คา่ Visa on Arrival ส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 35 USD ตอ่ทา่น  

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1.   กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3.   เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ใน เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
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เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.   ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5.   ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.  ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนีเซยี และ 

ประเทศฟิลปิปินส ์ ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 

10,000 บาท  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7.   ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.   บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.   บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.   หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.   บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.   รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.   ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.   กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.   มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.   หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.   กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.   บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.   เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.   เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
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14.   โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนีเซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศ
อนิโดนีเซยีตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบ

ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.   กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.   เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17.   ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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


