
 

 
 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD396 DMK (ดอนเมือง) – DPS (งูระหไ์ร) 06.45 – 12.00 
FD397 DPS (งูระหไ์ร) – DMK (ดอนเมือง) 12.30 – 16.05  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 
 



เง่ือนไขเข้าประเทศอินโดนีเซีย 
ประกาศอพัเดท ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 65 ทางบาหลียงัมีกฎการให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศ ดงัน้ี 
-  หลกัฐานแสดงการฉีดวคัซนีครบ Dose (2 เขม็) (สูตรใดกไ็ด)้ แลว้ หรอืมากกวา่นัน้อย่างน้อย 14 วนักอ่นออก
เดนิทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพรอ้ม) 
- ไม่ตอ้งตรวจโควดิก่อนเดนิทางเขา้ประเทศ 
- ลงทะเบยีนเขา้ประเทศอนิโดนีเซยี 72 ชัว่โมง ก่อนเดนิทาง ผา่น APP : PEDULI LINDUNGI 
- หลกัฐานประกนัการเดนิทางทีค่ลอบคลุม ประกนัโควดิ-19 **รวมในค่าทวัร*์* 

-  
 

DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – PURA ULUN DANU BRATAN   
- วดัทานาลอ็ต – เมือง KUTA – หาด KUTA                (–/L/D) 

04.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อชีย (FD) โดยมเีจ้าหน้าที่
ของบรษิทัฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) 
เทีย่วบนิที ่FD396 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ี



**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 
**เวลาท้องถ่ินของ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง** 

12.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติงรูะหไ์ร ประเทศอนิโดนีเซยี เกาะบาหล ี
 หลงัจากทุกท่านผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าทุกท่านเดนิทางสู่ PURA ULUN DANU BRATAN หรอืเรยีกสัน้ๆว่า PURA BRATAN ซึ่งเป็นวดัประจ าศาสนา

ฮินดูที่ถูกก่อสร้างขึน้กลางทะเลสาบ BRATAN ตัง้แต่ปี 1633 เพื่อบูชา DEWI DANU เทพเจ้าฮินดูผู้ดูแลน ้าและ
ทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งถอืเป็นหล่งน ้าทีส่ าคญัส าหรบัการเกษตรของชาวเกาะบาหลใีนสมยันัน้เป็นอย่างมาก และไฮไลท์
ส าคญัทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยอยู่ที ่เจดยี ์11 ชัน้ ทีม่รีูปทรงเป็นเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมฮนิดู  

 ชมความงามของ วดัทานาลอ็ต TANAH LOT TEMPLE หรือ วดัปุรา ตานะห์ ลอต  วดัที่ดงัที่สุดของเกาะบาหลี 
ตัง้อยู่บนโขดหนิรมิทะเล และยงัเป็น 1 ใน 7 วดัที่ถูกสร้างรมิชายฝัง่ทะเลของเกาะบาหลอีกีดว้ย เรยีกได้ว่าเป็นอกี
หนึ่งวดัที่มคีวามส าคญัที่สุดในเกาะบาหลเีลย นอกจากสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม และตวัวดัยงัโดดเด่น ตัง้ตระหง่าน
อยู่เขตชายฝัง่ทาบานนั 

 จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางมายงัเมอืง KUTA หรอืเมอืงเดนบารซ์า บาหล ีเป็นเมอืงทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ เป็นเมอืงที่
อยู่ตดิกบัชายหาดทีเ่รยีกวา่ หาดคตูา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบนิเพยีง 2-3 กเิมตร 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND IXORA HOTEL หรือเทียบเท่า   

DAY2  PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภเูขาไฟกนุูงบาตูร ์– ทะเลสาบบารต์ู – น ้า
พศุกัดสิ์ทธ์ิ – ตลาดปราบเซียน – BALI SWING – หาดจิมบารนั                      (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 น าท่านเดนิทางไปยงั วดั PURA LEMPUYANG LUHUR ส าหรบัวดัปูรานัน้เป็นวดัทีป่ระกอบไปด้วย 7 วดัด้วยกนั 
 และวดัทีสู่งทีสุ่ดมคีวามสูงถงึ 1,058 เมตร โดยนกัท่องเทีย่วจะตอ้งนุงโสร่งเขา้มาเยีย่มชมวดัปรูาเพื่อความเรยีบร้อย 
 หากได้ขึ้นมาชมวดับนเขาแล้ว ไม่เพียงแต่จะได้ชมความสวยงามของวดัและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาฮิน ดูแต่
 นักท่องเที่ยวยงัได้ชมทศันียภาพจากมุมสูงเนื่องจากที่ตัง้ของวดัที่สูงเหนือระดบัน ้าทะเล รวมทัง้อาจจะได้เหน็พระ
 อาทติยข์ึน้เหนือน ้าทะเลและภูเขาอกีด้วย หากจะมาเยอืนวดั PURA LEMPUYANG LUHUR นักท่องเท่ียวจะต้อง
 ส ารวม ทัง้วาจาและการแต่งกาย โดยห้ามพูดค าหยาบหรือแม้แต่แม่ท่ีให้นมบุตรกห้็ามเด็ดขาด รวมทัง้
 ผูห้ญิงมีประจ าเดือนและผูท่ี้เพ่ิงสญูเสียบุคคลในครอบครวัห้ามขึน้มาท่ีวดั 

ชมความสวยงามของหมู่บา้นโบราณ หมู่บ้านคินตามณี KINTAMANI ตัง้อยู่ตรงปากปล่อง ภูเขาไฟบาตูร ์โดยม ี
ทะเลสาบบารต์ูร ์อยู่ตรงเบือ้งหน้า ท าใหห้มู่บา้นแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาต ิพรอ้มชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาไฟกู
นุงบาตูร์ (MOUNT BATUR) หรือ ภูเขาไฟกินตะมะนี (KINTAMANI MOUNTAIN) เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ได้รบั
ความนิยมมากทีสุ่ดของอนิโดนีเซยี อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 1,717 เมตร มอีายุมากกวา่ 50,000 ปี และเป็นภูเขาไฟที่
ชาวบาหลีศรทัธาอย่างมาก ความสวยงามยงัไม่หมดเท่านี้ ทะเลสาบที่ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความ
ศกัดิส์ทิธิ ์ทะเลสาบบาตูร ์(LAKE BATUR) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหล ีมคีวามยาว 7 กม กวา้ง 2.5 กม. 
ตัง้อยู่กลางหุบเขา 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 รบัประทานอาหารเท่ียงพร้อมชมวิวของภเูขาไฟและทะเลสาบแห่งน้ีพร้อมกบัอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทัง้ปี 



หลงัจากรบัประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ วดัน ้าพศุกัด์ิสิทธ์ิ เทมภคัสิริงค์ TAMPAK SIRING 
เป็นวดัในศาสนาฮนิดู ตัง้อยู่ใกลเ้มอืงเทมภคัสริงิค ์วดัแห่งนี้สรา้งขึน้ราวปี ค.ศ.962 สมยัราชวงศว์ารม์าเดวา วดัห่งนี้
ชาวบาหลนีิยมเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า ปุระ เตยีต้า เอม็พูล จุดเด่นของวดันี้อยู่ทีบ่่อน ้าพุศกัดิส์ทิธิ ์เป็นบ่อน ้าพุที่เกดิขึน้
เองตามธรรมชาตจิากตาน ้าใต้ดนิมาเป็นเวลายาวนานนับพนัปีชาวบาหลมีคีวามเชื่อว่า การที่ได้อาบหรอืดื่มกนิน ้า
จากน ้าพุศกัดิส์ทิธิน์ี้จะเป็นสริมิงคล ขบัไล่สิง่ช ัว่รา้ยรวมไปถงึยงัรกัษาโรคต่างๆได ้

รา้นคา้สนิคา้พืน้เมอืง ตลาดปราบเซียน มรีา้นขายของพืน้เมอืงต่างๆมากมายใหท้่านได้เลอืกซื้อ และใหท้่านได้ใช้
ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีน่ไทยตัง้ชือ่ใหก้บัตลาดแห่งนี้ 
จุดเชค็อนิที่ไม่ควรพลาด BALI SWING สถานที่ไฮไลท์สุดฮติ นัง่ชงิชา้ชมววิทวิทวิทศัน์สวยงาม (ไม่รวมค่าเล่น 
BALI SWING ราคาท่านละประมาณ 150,000 RUPIAH หรือประมาณ 350 บาทไทย) 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
ชมววิพระอาทติย์ตกดนิ หาดจิมบารนั (JIMBARAN BEACH) บนเกาะบาหล ีชมววิพระอาทติย์ตกสุดประทบัใจ 
หาดทรายขาวๆตดักบัผนืน ้าสฟ้ีาอมเขยีวหาดทรายสุดสวยแห่งนี้ เป็นลกัษณะทอดตวัโค้งเป็นวงจนัทร์หนัหน้าไป
ทางทศิตะวนัตก โดยความยาวของหาดทอดตวัมาจากรนัเวยข์องสนามบนิเดนปาซารล์งทางใต ้และตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ชายหาดเซมนิยกั (SEMINYAK)กบัชายหาดคูตา (KUTA) อนัแสนวุน่วาย 

 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND IXORA HOTEL หรือเทียบเท่า   

DAY3 เกาะนูซา เปนิดา – เกาะไดโนเสาร ์– ผาแอ่งน ้าธรรมชาติ – ANGEL BILLABONG – ชายหาด 
CRYSTAL BEACH                                                             (B/L/D) 



เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเกนิทางยงัไปยงั เกาะนูซา เปนิดา โดยเรอืเฟอรี่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีเกาะนูซาเปนิดา มี
แหล่งด าน ้าทีน่ิยมมากมายไวช้มเหล่าปลาในเขตรอ้นชืน้ แนวปะการงั หรอืแมก้ระทัง่ซากเรอือปัปาง และส าหรบัคนที่
ชอบนัง่บนฝัง่กส็ามารถผ่อนคลายบนหาดทรายละเอยีด เกาะนูซา เปนิดา เป็นที่ส าหรบัคนที่ต้องการมาพกัผ่ อน
อย่างแทจ้รงิดว้ยทวิทศัน์ของตน้ไมเ้ขตรอ้นและนกหลายสายพนัธุ์ 
เมื่อเดนิทางมาถงึ น าท่านชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ เกาะไดโนเสาร์ หรอืที่เรยีกกนัว่า เกาะ  
KELINGKING BEACH เป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปที่ฮติมากๆ โดยเฉพาะมุมที่อยู่ดา้นบนของเกาะที่เป็นหน้าผาสูง
ตดักบัน ้าทะเลสมีรกต และยงัเป็นจุดชมววิดูพระอาทติยต์กดนิทีส่วยงามมาก ๆ  ของบาหล ีสถานทีย่อดนิยมเชน่นี้คอื
หน้าผาก่อตวัเป็นรูปตวั T- REX ผาแอ่งน ้าธรรมชาติ หรือ BROKEN BEACH จุดเด่นของชายหาดแห่งนี้ คอืจะมี
หนิที่โดนน ้าทะเลกดัเซาะจนเป็นรูตรงกลาง ดูเหมอืนกบัเป็นสะพาน ด้านล่างจะคอืผนืน ้าทะเลสฟ้ีาใส ถอืเป็นอกีจุด
เชค็อนิ ถ่ายรูปสวยๆ ชคิๆ ทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไปเทีย่วบาหล ีอยู่ห่างจาก ANGEL BILLABONG แค่ 100 เมตร กไ็ด้
เหน็อกีหนึ่งความอลงัการของธรรมชาตอินัสวยงาม 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 แหล่งน ้าทีข่งัตวัในกอ้นหนิทีโ่ดนกดัเซาะ ANGEL’S BILLABONG จากนัน้ชมชายหาดน ้าใสราวกบัครสิตลั  เหมือน
 ชือ่ชายหาด CRYSTAL BEACH เรยีกไดว้า่สวยจนลมืไม่ลงกนัเลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND IXORA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY4  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)       (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติงรูะหไ์ร เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี 

12.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) เทีย่วบนิที ่FD397 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ี
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 



16.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

02 – 05 กนัยายน 2565 19,999 2,500 

09 – 12 กนัยายน 2565 19,999 2,500 

16 – 19 กนัยายน 2565 19,999 2,500 

23 – 26 กนัยายน 2565 19,999 2,500 

30 กนัยายน – 03 ตลุาคม 65 19,999 2,500 

08 – 11 ตลุาคม 2565 19,999 2,500 

11 – 14 ตลุาคม 2565 19,999 2,500 

15 – 18 ตลุาคม 2565 19,999 2,500 

21 – 24 ตลุาคม 2565 19,999 2,500 

22 – 25 ตลุาคม 2565 21,999 2,500 

28 – 31 ตลุาคม 2565 19,999 2,500 

04 – 07 พฤศจิกายน 2565 19,999 2,500 



11 – 14 พฤศจิกายน 2565 19,999 2,500 

18 – 21 พฤศจิกายน 2565 19,999 2,500 

25 – 28 พฤศจิกายน 2565 19,999 2,500 

02 – 05 ธนัวาคม 2565 21,999 2,500 

03 – 06 ธนัวาคม 2565 21,999 2,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 21,999 2,500 

10 – 13 ธนัวาคม 2565 21,999 2,500 

16 – 19 ธนัวาคม 2565 21,999 2,500 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 22,999 2,500 

24 – 27 ธนัวาคม 2565 22,999 2,500 

30 ธนัวาคม 65 – 02 มกราคม 66 25,999 2,500 

31 ธนัวาคม 65 – 03 มกราคม 66 25,999 2,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 15 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  



- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิได้
น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไข
ของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น 
เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 1,000,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย ในกรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวซ่ีาอกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านกัในเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาติ ทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 



- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามีที่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่วา่ส่วนใน
ส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 



 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ
หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได้ 

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้ 

 
เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 



- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานที่ท่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย



ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


