
 

BHT9220312 ทัวร์อนิโดนีเซีย บาหล ีBewitching Bali 4D3N (FD) 

 
 

 

  เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)  
 

❖ ไฮไลท ์น าสักการะวัดเบซากีย ์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจ าเกาะบาหลี 
❖ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  
❖ ชมเกาะไดโนเสาร ์NUSA PENIDA  จุดมุ่งหมายของนักรีวิวท่ัวโลก  
❖ น าท่านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต 
❖ วัดเลมปูยาง ประตูหนิขนาดใหญ่ทีร่าวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาทีม่ีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง 
❖ ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม  
❖ ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู 
❖ ชิงช้า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค 
❖ รับพรและสิริมงคลจากน ้าพุศักดิสิ์ทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE 
❖ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH **** 



 
 

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

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

บิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
06.15 น. น าท่านบินลดัฟ้าสู่ “เกาะสวรรคบ์าหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เทีย่วบินที ่FD396  

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าบาหลี 
1. พาสปอรต์ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันทีเ่ดินทาง. 
2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนรูาลยั เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลงัผ่านการตรวจ
คนเขา้เมืองแลว้ตอ้นรบัท่านดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจา้เขา้สู่ตัวเมือง 
ชมอนุสาวรียม์หาภารตะ สญัลกัษณ์ของเกาะ
บาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย ์บิม่า เทพเจา้แห่งทอ้ง
ทะ เล  ย่ าน  Kartika Plaza หลั งจากนั้ น เดิ น
ทางเข้าชม  อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda 
Wisnu Kencana Cultural Park ส ว น พ ร ะ
วิษณุ อนสุาวรียข์นาดใหญ่ครึง่ตวั จ าลองมาจาก
รูปสกัการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็น
รูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้

สงูสดุของชาวฮินด ูขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินด ูซึ่งเป็นพาหนะของพระองค ์มี
ความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน า้หนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนีม้ีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และ
สถานที่แห่งนีย้งัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  
จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจา้ลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก
รกัษาอยู่ภายใตว้ิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตยต์กดิน ชมวิหารและหนา้ผามหศัจรรยแ์ละจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอ
ทเป็นวิหารท่ีสรา้งในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญดายังระวาดีท่ีบ าเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นท่ีนับถือของชาว
บาหลี ชมวดับนโขดหินรมิมหาสมทุรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายท าละครดงั ดอกแกว้การะบหุนิง และภาพยนตรเ์รื่องต่างๆ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราด
ซอสท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตยล์ับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตาม
ชายฝ่ัง (LOCAL MENU) 
 



 

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

 
 

วันทีส่อง        วัดเลมปูยัง  - วัดเบซากีย ์– BALI SWING ชิงช้ายักษ ์- วัดน ้าพุศักดิสิ์ทธิ์ TEMPAKSIRING                                              
(B/L/D) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) เป็นหนึ่งในเดสติเนชันยอดฮิตอันดับตน้ๆ ของนักท่องเที่ยว เลมปู
ยางคเ์ป็นวดัเก่าแก่ที่สะทอ้นศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลีตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูที่แบ่งพืน้ที่ของวดั
เป็น 3 สว่นเหมือนกบัร่างกายมนุษย ์(ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเทา้) โดยชัน้บนสดุจะเป็นที่ประทบัขององคพ์ระศิวะ 
หนึ่งในเทพเจา้สงูสุด 3 พระองค ์(ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูใหท้่านอิสระถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มี
ฉากหลงัเป็นภเูขาไฟอากงุ หนึ่งในภเูขาที่ยงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี 
จากนั้นเดินทางสู่  วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้หลาย
ประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สดุ มีความส าคัญมากที่สุด ยงัเป็นวัดที่มีประวัติศาสตรย์าวนานที่สุด 
วดัแห่งนีถื้อเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวดัในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวดัที่ศัก
สิทธิ์เหนือวดัทัง้ปวง วดัเบซากี เริ่มสรา้งใน ศตวรรษท่ี8 และไดข้ยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบนั  คนบาหลียกใหเ้ป็นวดัหลวง
หรือ Mother of Temple   วดัแห่งนีเ้ป็นวดัที่มีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มี
ความส าคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางใหเ้รียงรายอยู่เป็นขัน้ๆกว่า7ขัน้  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชา
บรรพบุรุษของชาวบาหลี ตัง้เรียงรายอีกหลายรอ้ยแท่น  มีฉากหลงัที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคนูุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลกูที่
ใหญ่ที่สดุในบาหลี และมีประวติัศาสตรท์ี่ยาวนานมาตัง้แต่ก่อนประวติัศาสตรเ์ลยทีเดียว 



 

  

 
**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูรแ์ทน *** 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหตัถกรรม , รา้นกาแฟขีช้ะมดและโรงงานผา้บาติก 
น าท่านเข้าชมวัดเตียรต์า อัมปึล (Tirta Empul Temple) หรือท่ีคนไทยเรียกกนัว่า "วดัน า้พศุกัดิส์ิทธิ์" สถานท่ีแห่งนีถ้กู
สรา้งขึน้ราวศตวรรษท่ี 10 เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบาหลี ตามต านานเลา่ว่า มหาเสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วท
มนตแ์กะสลกัอนสุรณส์ถานนีด้ว้ยเล็บมือของตน เพื่อเป็นอนสุรณส์ถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวา ใชใ้นประเพณีปลงพระ
ศพของราชวงศ ์ซึ่งเชื่อกนัว่าท าใหร้าชวงศไ์ดก้ลายเป็นเทพเจา้หลงัจากเสียชีวิตลง ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับ่อน า้
ศกัดิส์ิทธิ์ท่ีมีอายมุากกว่า 1,000 ปี ซึ่งในปัจจุบนันีย้งัมีน า้ผดุขึน้มาตลอดเวลา เชื่อกนัว่าพระอินทรท์รงสรา้งขึน้ตอนที่
เจาะพืน้พิภพเพื่อสรา้งบ่อน า้อมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองค ์ชาวบาหลีจึงมีความเชื่อว่า หากใครที่ไดม้าช าระลา้ง



 

รา่งกายในสระน า้แห่งนี ้จะเสรมิสิรมิงคลใหก้บัชีวิต ช่วยบ าบดัรกัษาโรคต่างๆ ใหร้่างกายแข็งแรง และขบัไลส่ิ่งเลวรา้ยไป
ได ้และในทกุๆ ปี จะมีผูค้นนิยมเดินทางมาที่แห่งนีเ้พื่อช าระรา่งกายใหบ้รสิทุธิ์อยู่เป็นจ านวนมาก 
เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค ์Bali Swing (OPTIONAL TOUR ช าระเพ่ิม 10 USD) ท ากิจกรรมสดุทา้ทายดว้ยการนั่ง
ชิงชา้ขนาดยกัษแ์กว่งเหนือหนา้ผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนั่งชิงชา้โดยมีฉากหลงัธรรมชาติอนัสวยงาม  

  
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ทีพั่ก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันทีส่าม      ท่าเรือซานูร ์– เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส ์บิลลาบง – หาดโบรเคน 

        Crystal Bay  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้พาทุกท่านเดินทางไป ท่าเรือซานูร ์(รวมค่าเรือไปกลับแล้ว) น าท่านขึน้เรือ เดินทางสู่ เกาะนูซาเปอนีดา เป็น
เกาะที่อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล ้ๆ คือ นูซาเลิมโบงนัและนูซา
เจอนีงนั แยกจากเกาะบาหลีดว้ยช่องแคบบาดงุ  
น าท่านเดินทางสูจ่ดุไฮไลทข์องเกาะดงันี ้

1. แองเจิล้บิลลาบอง (Angel Billabong) เป็นอีกแอ่งน า้ทะเลธรรมชาติที่ยกตวัขึน้ ช่วงน า้ลงนกัท่องเที่ยวสามารถ
ลงไปแช่น า้ไดป้ระหนึ่งสระว่ายน า้อยู่ใน Sea View Pool ที่ขอบสระกระทบกับวิวทอ้งทะเลและทอ้งฟ้า สวยอย่า
บอกใครเชียวละ่ 

2. เกอลิงกิง บีช (Kelingking Beach) หาดทรายสีขาวที่เงียบสงบพรอ้มน า้ทะเลสีฟ้าคราม ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผา
สงูชนัและแหลมที่ตัง้อยู่บนเกาะนูซาปนีดา หนึ่งในมุมมองที่ดีที่สดุคือวิวจากดา้นบนของชายหาดแห่งนี ้ซึ่งเป็น
จดุแลนดม์ารค์แห่งใหม่ในการถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกดว้ย 

3. โบรคเคน บีช (Broken Beach) เป็นชายหาดเล็กๆ ที่งดงามตัง้อยู่บนเกาะนซูาปนีดา จดุเด่นของชายหาดแห่งนี ้
คือ หินที่โดนน า้ทะเลกัดเซาะจนกลายเป็นอุโมงคด์ูเหมือนกับเป็นสะพาน ดา้นล่างคือผืนน า้ทะเลสีฟ้าใสที่ดู
เหมือนไหลเขา้และออกจากมหาสมทุร เป็นอีกจดุเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวบาหลี 



 

 
 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู ่Crystal Bay เป็นจุดด าน า้ที่ฮิตที่สดุของบาหลีในการดสูตัวใ์หญ่อย่างโมลาโมลา่และแมนตา้ เพราะน า้ที่นี่เย็น 
และเป็นทะเลเปิด คลื่นค่อนขา้งใหญ่ ลกูคา้สามารถเดินเลน่ผ่อนคลายรมิชายหาด  

 
 
เดินทางด้วยเรือเร็วกลับสู่ ท่าเรือซานูร ์
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ทีพั่ก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันทีส่ี่  ช็อปป้ิงของทีร่ะลึก – สนามบิน – ดอนเมือง                                                            (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไป ช็อปป้ิงรา้น KRISNA ซือ้ของที่ระลกึก่อนกลบั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
12.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เทีย่วบินที ่FD397 
15.40 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 
เมื่อเดินทางถึงไทย 



 

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

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

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

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

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

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

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

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

วันที ่29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

วันที ่30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

วันที ่31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันที ่27-30 กรกฎาคม 2566(วนัหยดุเทศกาล) 22,999.- 3,900.- 3,900. - 



 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา   500 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 8,000 บาท 

 
เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท 

ช่วงเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา  
หากมีการปรับขึน้ของภาษนี ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศทีมี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

อัตรานีร้วม   

❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

วนัเดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรบัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันที ่12-15 ตุลาคม 2566 19,999.- 3,900.- 3,900. - 



 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวรต์ามความพึงพอใจ) 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสารวคัซีน E-Vaccine Certificate International 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการทีต่่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นใหก้บัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษิัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตสุุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัที่ลกูคา้ระบุตอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 



 

Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ
โรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ
ทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย
, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


