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   บาหลี - ทานาห์ลอต - เบซากีห์ - อูลูวาต ู 4วัน3คืน 
ดื่มด ่าวัฒนธรรมสไตล์บาหลี :ชมวัดหลวงเบซากีห์ วัดใหญ่ที่สุดบนเกาะ 

: ชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่หมู่บ้านคินตามณี  
: ชมวัดทานาห์ลอต อีกหน่ึงจุดชมพระอาทติย์ตกดินที่สวยที่สุดในบาหลี  

 อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารันBuffet อาหารนานาชาติ  
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รายการทัวร์ 
 รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี) – วัดอูลูวาตู  ULUWATU  

เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจมิบารัน    

HARRIS SUNSETROAD 
HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

2           วัดเบซากีห์ – ผ้าบาตกิ – ภูเขาไฟคินตามณี – วัดเทมภัคศริิงค์  
   

HARRIS SUNSETROAD 
HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

3 วัดทามาอายุน–  เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วหิารทานาห์ลอต  
   

HARRIS SUNSETROAD 
HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

4 สวนพระวษิณุ – เดนปาซาร์ (บาหลี) – กรุงเทพฯ 
   

------------------ 

ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเด็ก 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง พกัผูใ้หญ2่ทา่น+1

เด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

29 ธันวาคม – 1 มกราคม 63 
***ปีใหม่*** 

26,900 THB/PAX 25,900 THB/PAX 
8,000 

THB/PAX 
  

วันแรก  สนามบนิดอนเมือง–เดนปาซาร์ (บาหลี) - วัดอูลูวาตู  ULUWATU – หาดจิมบารัน        (-/L/D) 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สาย
การบินไทย THAI AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สมัภาระแดท่า่นก่อนการเดินทาง 

08.50 น. เหินฟ้าสู่เกาะบาหลี โดย สายการบินไทยอินเตอร์
เนช่ันแนล แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 431 

  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง/ใช้เวลาบิน 4.25 ช่ัวโมง)   
14.15 น. ถึงท่าอากาศยานงูระห์ไร เกาะบาหลี เดนพาชาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี  
 (เวลาท่ีบาหลเีร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
สนามบินงรูะห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์

ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแหง่นีต้ัง้ช่ือไว้เพื่อ
เป็นเกียรติแก่ พนัโท อี กสุตี งรูะห์ไร ผู้บญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย 
วีรบุรุษในการสู้รบกบักองก าลงัของชาวดตัช์ ระหวา่งการปฏิวติัอินโดนีเซีย
เพื่ออิสรภาพ สนามบินแหง่นีต้ัง้อยูห่า่งจากทางใต้ของเมืองเดนปาซาร์ 
น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วน าทา่นเดินทางสู ่
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 เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) เกาะบาหล ีได้รับการขนานนาวา่  
“ อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ” อยูท่างทิศตะวนัออกของเกาะชวา บาหลเีป็นเกาะเลก็ ๆ ท่ีมีความยาวจากหวัเกาะถึงท้าย 
เกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยูติ่ดกบัเกาะชวา มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วดัท่ีตัง้อยูบ่นสดุปลายหน้าผาท่ีสงู
ตระหงา่นเหนือมหาสมทุรอินเดีย วดัอูลวูาต ูคือวดัท่ีถกูสร้างขึน้บนหน้า
ผาสงูท่ีหาดอูลวูาตเูพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแหง่ท้องทะเลเป็นวดัหลกัประจ า
ท้องทะเลท่ีชาวบาหลแีทบทกุคนเคารพบูชาสองข้างของวดัมีทางเดิน
เลยีบเลาะหน้าผาให้ทา่นได้ชมความงามของหน้าผาสงูเห็นคลืน่ซดัเข้าหา
ฝ่ังเป็นประกายฟองสขีาวนวลตดักบัท้องทะเลสีครามถึงเวลา น าทา่นชม
พระอาทิตย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึน้อยูก่บัอากาศของแตล่ะวนั) ท่ีน่ี
ถือวา่จุดชมพระอาทิตย์ท่ีสวยงามแหง่หนึง่ท่ีนกัทอ่งเท่ียวชอบมาถ่ายภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน  (มือ้ที่ 2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หาดจิมบารัน 
มีลกัษณะหาดทรายขาวสะอาดรูปวงพระจนัทร์ อยูท่างทิศใต้ของ
สนามบินงรูะห์ไร ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลมากมาย
สามารถเลอืกซือ้ปลาสดเพื่อน ามาปิง้ทานริมชายหาดทา่มกลางพระ
อาทิตย์ตกดินท่ีสวยงามอีกด้วย 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   พักที่ HARRIS SUNSETROAD HOTEL 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่สอง       วัดเบซากีห์ – ผ้าบาตกิ – ภูเขาไฟคินตามณี – วัดเทมภัคสิริงค์                            ( B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3)      
 
 วดัฮินดท่ีูส าคญัและใหญ่ท่ีสดุบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura 

Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวดัแม ่Mother Temple ของทกุวดั
บนเกาะบาหล ีเป็นวดัท่ีมีความงดงามและมี เอกลกัษณ์โดดเดน่ทางด้าน
สถาปัตยกรรม  มีวดัอ่ืนรายรอบ 23 วดัตัง้ลดหลนักนัไปตามไหลเ่ขา โดย
มี วัดเปนาทารัน (PuraPenataranAgung) ตัง้เป็นประธานอยูต่รงกลาง 



 

 

                                                                                                                         ~ 4 ~             

 

ทกุๆวนั จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทกุๆคนจะต้องแตง่กายตามธรรมเนียมปฏิบติัของชาวบาหล ีโดยมีฉากหลงัเป็น
ภเูขาไฟกนุงุอากงุ ซึง่มีความสงูมากท่ีสดุบนเกาะคือ มีความสงูถึง 3,142 
เมตรจากระดบัน า้ทะเล ถือ เป็นดา่นแรกส าหรับการเร่ิมต้นพิชิตภเูขาไฟ
กนูงุอากงุด้วย 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านคินตามานี ตัง้อยูบ่นระดบัความ
สงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ในอาณาจกัรยคุต้น ๆ บนเกาะบาหล ีชม
ความงามของ ภเูขาไฟบาตูร์ ภเูขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตร์ู 
เป็นทะเลสาบซึง่เกิดจากการยบุตวัของภเูขาไฟบาตร์ู ซึง่มีขนาดใหญ่
ท่ีสดุในบาหลแีละตัง้อยูด้่านข้างภูเขาไฟที่ยงั คกุรุ่นอยู ่มีความสงูเหนือ
ระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร น าทา่นเดินทางตามเส้นทางลดระดบัความสงูของแนวภเูขาทา่มกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศ
เย็นสบาย ผา่นหบุเขาทุง่นาขัน้บนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหลี 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  (มือ้ที่ 4)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 โรงงานกาแฟ ชมขัน้ตอนการผลติกาแฟ ชมชะมดตวัเป็นๆและทดลองชิมกาแฟขีช้ะมดรวมถึงเลอืกซือ้สนิค้าจากโรงงาน
กาแฟได้โดยตรงอีกด้วย 

 วิหารศักดิ์ สิทธ์ิ  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 
คนบาหลีส่วนใหญ่มักเรียกว่า ปุราเตียร์ตาอัมปึล  ภายในวัดมีบ่อน า้
ศกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผุดขึน้จากใต้ดิน เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหล ี
เพราะมีความเช่ือท่ีว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบนัดาลให้เกิดน า้พุ ชาวบาหลีเช่ือ
วา่ถ้าได้มาอาบน า้ จะเป็นสิริมงคลและขบัไลส่ิ่งเลวร้าย ทัง้ยงัรักษาโรคต่าง 
ๆ ทุกๆปีผู้คนนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายให้บริสทุธ์ิ ก่อนการอาบน า้ 
จะมีการท าพิธีบูชาเทพเจ้าแหง่น า้พท่ีุแทน่บูชา จะมาอาบน า้พศุกัด์ิสทิธ์ิกนัท่ี
ท่ีอาบน า้โบราณสร้างมาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 5) 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   พักที่ HARRIS SUNSETROAD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  วันที่สาม         วัดทามาอายุน –  เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วหิารทานาห์ลอต    ( B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 6) 
 วัดทามาอายุน (วัดเมง็วี) สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี เป็นวดัท่ีสวยงาม มีน า้ล้อมรอบเป็นท่ีเก็บวิญญาณของ 3 ภพ 3 
โลก สวยงามมาก น าทา่นชมสถาปัตยกรรมของวดัโบราณอายรุ้อยกวา่ปี เป็นวดัในราชวงศ์กษัตริย์ ชมภาพเขียนและการทอผ้า
พืน้เมืองโดยชาวบาหล ี
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 เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวน
ผลไม้, ผกั, ต้นไม้ตา่งๆทศันียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทือกเขาเบดกูลั 
หมู่บ้านดชัท์และ ปรุะอนังดงามสองข้างทางขึน้ภเูขา น าทา่นชมต้นน า้ทิพย์
แหง่พระศิวะท่ี วัดเบราตาน ให้ทา่นได้พกัผอ่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ชม
แทน่บูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดาน ูซึง่งดงามด้วยพนัธ์ุไม้และดอกไม้ 
ทา่มกลางอากาศเย็นตลอดปี 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  (มือ้ที่ 7)  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วิหารทานาห์ลอต หรือ วดัปรุา ตานะห์ ลอต สร้างโดยนกับวชฮินด ูช่ือวา่ 
ดงั ฮยงั นิราร์ธา ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 11สร้างขึน้เพื่ออุทิศแดเ่ทพเจ้าและปีศาจ
แหง่ท้องทะเล เป็นวิหารท่ีตัง้อยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ัง ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของ
เกลยีวคลืน่ โดยในช่วงน า้ขึน้วดัจะถกูโอบล้อมไปด้วยน า้เหมือนเกาะเลก็ๆ ริม
ชายฝ่ัง พอน า้ลดจะพบกบัเนินหินและลานหินยื่นออกไปในทะเล สามารถเดิน
เท้าไปยงัวดัได้อยา่งสบายๆ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามท่ีสดุแห่ง
หนึง่อีกด้วย 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 8) 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั   พักที่ HARRIS SUNSETROAD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ส่ี  สวนพระวิษณุ - เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ                                     ( B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 9) 
 Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวษิณุ อนุสาวรีย์
ขนาดใหญ่คร่ึงตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวิษณุ พระผู้ปกปอ้งโลก 
เป็นรูปปัน้พระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสงูสดุของชาวฮินด ูขี่นก
ครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแหง่อิสรเสรีภาพของชาวฮินด ูซึง่เป็น
พาหนะของพระองค์ มีความสงู 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน า้หนกั 
4,000 ตนั สวนวิษณุแหง่นีมี้ความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ ท่ีมีความ
ยิ่งใหญ่อลงัการนอกจากนีย้งัมีงานสถาปัตยกรรมที่นา่ดอีูกมากมายท่ีเป็นผลงานของนกัปัน้ชาวอินโดนีเซียท่ีท าจากทองแดง
และทองเหลอืง และสถานท่ีแหง่นีย้งัใช้จดัแสดงโชว์ วฒันธรรมบาหล ีเช่น ระบ าบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์)  (มือ้ที่ 10)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเดนพาซาร์ เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
16.10 น. เหินฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 432 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบิน 4.15 ช่ัวโมง) 
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
************************************************************************************** 

  SPiRiT OF INDONESIA   
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีขึ้น้อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มนิิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าวซ่ีาต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบลัุกษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
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หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ15,000 บาท หรือช าระเต็มจ านวนหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสาร
เรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิที่จะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มเีงื่อนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมลูชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
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น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภยัธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จดัไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอุบัติเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดินทางไปใช้
ในครัง้อื่นได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

 


