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บาหลี-เกาะนูซาเปอนิดา-ทานาหล์อต-อูลูวาตู 4วัน3คืน 
  ชมความงดงามของธรรมชาต ิณ เกาะไดโนเสาร ์สวรรคข์องคนรักทะเล 

  : ชมววิ ภเูขาไฟบารตู์ห ์ทีห่มู่บ้านคนิตามณี 

  :  ชมวัดทานาหล์อต อกีหน่ึงจุดชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีสุ่ดในบาหลี 
 อิม่อร่อยกับเมนูพเิศษ !!  เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจมิบารันBuffet อาหารนานาชาต ิ 
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ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดีย่ว 

เดือนพฤศจิกายน –  มีนาคม 63 13,900 บาท/ท่าน 5,500 บาท 
 ***ราคายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวนัหยุดของอินโดนีเซีย กรุณาเช็คกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ัง*** 

รายการทัวร ์
 รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – บาหล ี– วหิารทานาห์ลอต – อูลูวาตู  

เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจมิบารัน 
   

EDEN HOTEL KUTA  
หรือเทียบเท่า 

2 
บาหล ี– เกาะนูซาเปอนีดา – หาดเกอลงิกงิ – หาดแองเจิล้ส์ บิลลาบง – โบรคเค้นบีช – 

คริสตลัเบย์ – บาหล ี 
   

EDEN HOTEL KUTA  
หรือเทียบเท่า 

3 วดัเลมปูยงั – หมู่บ้านคนิตามณี – ภูเขาไฟบาร์ตู – วดัเทมภัคศิริงค์น า้พุศักดิ์สิทธ์ิ     
EDEN HOTEL KUTA  

หรือเทียบเท่า 
4 ร้าน KRISANA – เดนบาร์ซ่าร์ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)    ----------------- 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – เดนบาซาร ์(บาหลี) – วิหารทานาหล์็อต – วัดอูลูวาต ูULUWATU 

                        – หาดจมิบารัน                                                                            (-/L/D)                                                                                                               

04.15 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู6 - 7 เคานเ์ตอร ์สายการ
บินไทยแอรเ์อเชีย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.15 น. เหินฟ้าสูเ่กาะบาหลี โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD396 
11.30 น. ถงึท่าอากาศยานงูระหไ์ร เกาะบาหลี เดนพาชาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี  
 (เวลาท่ีบาหลีเรว็กวา่เมืองไทย 1 ชม.)  
สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดน
บารซ่์าร ์หรือ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแหง่นีต้ัง้ช่ือไว้
เพ่ือเป็นเกียรตแิก่ พนัโท อี กสุตี งรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาว
อินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสูร้บกบักองก าลงัของชาวดตัช ์ระหวา่งการ
ปฏิวตัิอินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ สนามบนิแหง่นีต้ัง้อยูห่า่งจากทางใตข้อง
เมืองเดนปาซาร ์
น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสู่ 
 เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) เกาะบาหลี ไดร้บัการขนานนาวา่ “ อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดยี ” อยูท่างทิศ 
ตะวนัออกของเกาะชวา บาหลีเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีมีความยาวจากหวัเกาะถึงทา้ยเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยู่ติดกบัเกาะชวา  
มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เทีย่ง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่1) 
-------------------------------------------------------

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

 วิหารทานาหล์อต หรือ วดัปรุา ตานะห ์ลอต สรา้งโดยนกับวชฮินด ู
ช่ือวา่ ดงั ฮยงั นิรารธ์า ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 11สรา้งขึน้เพ่ืออทุิศแดเ่ทพ
เจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล เป็นวิหารท่ีตัง้อยูบ่นผาหินนอกชายฝ่ัง ท่ีเกิด
จากการกดัเซาะของเกลียวคล่ืน โดยในชว่งน า้ขึน้วดัจะถกูโอบลอ้มไป 
ดว้ยน า้เหมือนเกาะเล็กๆ รมิชายฝ่ัง พอน า้ลดจะพบกบัเนินหินและลาน 
หินย่ืนออกไปในทะเล สามารถเดนิเทา้ไปยงัวดัไดอ้ยา่งสบายๆ เป็นจดุชม 
วิวพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามท่ีสดุแหง่หนึ่งอีกดว้ย 

 วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วดัท่ีตัง้อยู่บนสดุปลายหนา้ผาท่ีสงูตระหง่านเหนือมหาสมทุรอินเดีย วดัอลูวูาต ูคือวดัท่ีถกูสรา้ง
ขึน้บนหนา้ผาสงูท่ีหาดอลูวูาตเูพ่ืออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลเป็นวดั
หลกัประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีแทบทกุคนเคารพบชูาสองขา้งของวดัมี
ทางเดนิเลียบเลาะหนา้ผาใหท้า่นไดช้มความงามของหนา้ผาสงูเห็นคล่ืน
ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีครามถึงเวลา น า
ทา่นชมพระอาทิตยต์กรมิทะเล(ความสวยงามขึน้อยูก่บัอากาศของแตล่ะ
วนั) ท่ีน่ีถือว่าจดุชมพระอาทิตยท่ี์สวยงามแหง่หนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมา
ถ่ายภาพ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน  (มือ้ที ่2) 
--------------------------------------------------------

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

หาดจิมบารัน 
มีลกัษณะหาดทรายขาวสะอาดรูปวงพระจนัทร ์อยูท่างทิศใตข้องสนามบนิ
งรูะหไ์ร ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นอาหารทะเลมากมายสามารถ
เลือกซือ้ปลาสดเพ่ือน ามาป้ิงทานรมิชายหาดท่ามกลางพระอาทิตยต์กดินท่ี
สวยงามอีกดว้ย 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   
 พักที่ EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันทีส่อง       บาหลี – เกาะนูซาเปอนิด้า – หาดเกอลิงกงิ– หาดแองเจลิสบ์ลิลาบง – หาดโบรคเค้นบชี – 
CRYSTAL BAY                                                                                                      ( B/L/D)                                                                                                                                                                                                                        

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)      
 เดินทางสู่ท่าเรือซานูร ์(Sanur Harbour) เพ่ือนั่งเรือสปีดโบ๊ทไป
ยงั เกาะนูซาเปอนีดา (Nusa Penida Island) ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที  

 ชมทศันียภาพอนัสวยงามของ เกาะนูซาเปอนีดา (Nusa Penida) 
เป็นเกาะท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะบาหลี  มีเกาะขนาดเล็กอยู่
ใกล ้ๆ คือ นซูาเลิมโบงนั และ นซูาเจอนีงนั แยกจากเกาะบาหลีดว้ยช่อง
แคบบาดงุ ภายในเกาะเป็นเนินเขาท่ีมีระดบัความสงูสงูสดุ 524 เมตร 

อากาศแหง้กวา่เกาะบาหลี บนเกาะมีนกชกุชมุและเป็นแหลง่อนรุกัษพ์นัธุ ์
นกทัง้เกาะดว้ยวิถีชมุชนแบบบาหลี นอกจากนัน้ ยงัเป็นแหลง่ด าน า้ท่ีมี
ช่ือเสียง ชาวเกาะสว่นใหญ่มีอาชีพประมง และเลีย้งสาหรา่ยทะเล ในอดีต
เคยเป็นท่ีจองจ านกัโทษของอาณาจกัรคลงุคงุในบาหลี ชาวบาหลีเช่ือวา่
เกาะนีเ้ป็นดนิแดนแหง่เวทมนตรแ์ละเป็นท่ีอยูข่องพอ่มดในต านาน เจอโร 
เกอเด เมอจาลิง 

 ชมหาด Kelingking Beach ( T-Rek Beach) หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม Kelingking Secret Point Beach ซึ่งตัง้อยูใ่นหมูบ่า้น 
Bunga Mekar บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง เกาะ Nusa Penida เป็นชายหาดทรายสีขาวเงียบสงบท่ีเบือ้งหนา้คือน า้ทะเลสี
ฟ้าครามลอ้มรอบดว้ยแหลมหินปนูยาว 400 เมตร ย่ืนออกไปในมหาสมทุรอินเดีย จงึท าใหท้ิวทศันข์อง Kelingking นัน้ไดร้บั
ความนิยมมากกว่าชายหาด  

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

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4)  
------------------------------------------------------------------ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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 แองเจิล้ บิลลาบอง (Angle’s Billabong ) เป็นอีกหนึ่งจดุทอ่งเท่ียว
บนเกาะนซูาเปอนีดา โดยบริเวณนีเ้ป็นแอง่น า้ท่ียกตวัขึน้ สามารถลงไป
เลน่น า้ในแอง่ไดใ้นชว่งเวลาน า้ลง และยงัเป็นจดุชมวิวท่ีไมค่วรพลาด 
เดนิทางสู ่โบรคเค้น บีช ( Broken Beach) อีกหนึ่งจดุยอดนิยม เพ่ือ
ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตบินเกาะนซูาเปอนีดา โดย โบรคเคน้บีช 
เป็นอโุมงคห์นา้ผาท่ีถกูน า้กดัเซาะจนเกิดเป็นชอ่งวงกลมขนาดใหญ่ ท าให้
ดคูลา้ยสะพานท่ีดา้นลา่งคือผืนน า้ใสสวยงามดั่งภาพวาด 
 คริสตัลเบย ์(Crystal Bay) เป็นอีกหนึ่งจดุท่ีพลาดไมไ่ดส้  าหรบัผูท่ี้รกั
การเดนิเล่นชายหาดสวยและน า้ทะเลใส เป็นจดุด าน า้ตืน้อีกหนึ่งจดุของ
เกาะ ซึ่งภายในเกาะแหง่นีมี้จดุด าน า้ตืน้ดว้ยกนัสามจดุหลกั คือ 1. 
ครสิตลัเบย ์(Crystal Bay) 2. แมนตา้เบย ์(Manta Bay) 3. กามาตเบย ์
(Gamat Bay) ทา่นสามารถลงเลน่น า้ไดท่ี้เกาะนี ้อิสระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ 
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจกบัธรรมชาติอนัสวยงาม 
 เดนิทางกลบัสูเ่กาะบาหลี ดว้ยเรือสปีดโบ๊ท ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที  

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

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่5) 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที่ EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

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

วันทีส่าม       วัดเลมปูยัง – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบารต์ู –วัดเทมภัคศิริงค ์น า้พุศักดิส์ิทธิ ์                                                 
( B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่
6)      
 วัดเล็มปูยัง (Lempuyang Temple) เป็นวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
เกาะ ตัง้อยูบ่น Lempuyang mountain เหนือระดบัน า้ทะเลถึง1,000 ม. ซึ่งอยู่
ใตเ้งาของภเูขาไฟอากงุ ไฮไลทข์องท่ีน่ีก็คือ ประตทูางเขา้วดัสไตลบ์าหลีขนาด
ใหญ่ ซึ่งจะเป็นมมุถ่ายรูปยอดฮิต เพราะจากมมุนีส้ามารถมองเห็นกอ้นเมฆท่ี
ก าลงัลอยผา่นยอดภเูขาไฟอากงุไดอ้ย่างชดัเจน เป็นวิวท่ีสวยงาม อีกจดุหมาย
ของเราคือประตท่ีูฝรั่งเรียกว่า Heaven Gate หรือ ประตูสวรรค ์ท่ีมีฉากหลงั
เป็นภเูขาไฟอากงุ หนึ่งในภเูขาท่ียงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี  

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

---- 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่7)  
-----------------------------------------------------------

---- 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ บน
เกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร ์ภเูขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยบุตวัของ
ภเูขาไฟบาตรู ์ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในบาหลีและตัง้อยู่ดา้นขา้งภเูขาไฟท่ียงั คกุรุน่อยู่ มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร 
น าทา่นเดนิทางตามเสน้ทางลดระดบัความสงูของแนวภเูขาทา่มกลางธรรมชาตป่ิาสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผา่นหบุเขาทุง่นา
ขัน้บนัได อนัเป็นเอกลกัษณข์องเกาะบาหลี 
 วิหารศักดิสิ์ทธิ์  ธีรต์ะอัมปุล (เทมภัคศิริงค)์ สรา้งในศตวรรษท่ี 13 คน
บาหลีส่วนใหญ่มกัเรียกว่า ปุราเตียรต์าอัมปึล ภายในวดัมีบอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิใส
สะอาดท่ีผุดขึน้จากใตด้ิน เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี เพราะมีความ
เช่ือท่ีว่าพระอินทรเ์ป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน า้พุ ชาวบาหลีเช่ือว่าถ้าได้มา
อาบน า้ จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่สิ่งเลวรา้ย ทัง้ยงัรกัษาโรคตา่ง ๆ ทกุๆปีผูค้น
นิยมเดินทางมาเพ่ือช าระร่างกายใหบ้ริสุทธ์ิ ก่อนการอาบน า้ จะมีการท าพิธี
บูชาเทพเจ้าแห่งน า้พุท่ีแท่นบูชา แล้วจึงลงอาบน า้พุศักดิ์สิทธ์ิกัน ท่ีอาบน า้
โบราณนีส้รา้งมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่8) 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที่ EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

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

  วันทีส่ี่         ร้าน KRISANA – เดนบารซ์่าร ์– กรุงเทพฯ                                                 (B/-/-)                                                                                                                                         

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
 
 พาท่านแวะซือ้ของฝากท่ีระลึกราคาถูกท่ีบริเวณโกดงัขายของท่ีระลึกแทบทุกอย่างมารวมไวท่ี้นี ้ ร้าน Krisna ท่ีมี
ช่ือเสียงของบาหลี 
10.00 น. น าท่านเดนิทางเข้าสู่สนามบินเดนพาซาร ์เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
12.00 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบนิท่ี FD397 

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) (ใช้เวลาบิน 4.15 ช่ัวโมง) 
15.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
************************************************************************************** 

***โปรแกรมการเดินทางสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กับสาย
การบินและเวลาบิน สามารถสอบถามเจ้าหน้าทีไ่ด้เลยครับ*** 
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อัตราค่าบริการรวม 

ค่าทีพั่กตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างไกดท้์องถิน่ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึน้อยู่กับช่วงเวลาเดนิทางมีไกดภ์าษาไหนให้บริการ) 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวทีร่ะบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงือ่นไข
กรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ  
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดีย่วท้ังนีข้ึน้อยู่กับเงือ่นไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการทีร่ะบุ เช่น มินิบาร ์ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอรเ์น็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิรฟ์ต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
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ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที ่นอกเหนือทีร่ะบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
ค่าทปิทีร่ะบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ ไกดท้์องถิน่+คนขับรถ ท่านละ 30 USD/ท่าน)    
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องทีคุ่ณต้องการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตยีง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตยีงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตยีงเดีย่ว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตยีง +1 เตยีงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1 อาทติย ์ หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
1.ช าระค่ามัดจ าทัวรท์่านละ5,000 บาท หรือช าระเต็มจ านวนหรือตามทีบ่ริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสาร
เรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธิ์ทีจ่ะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงือ่นไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางทีท่่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอรต์ ทีม่องเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางทีส่ะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
4.ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วัน หรือตามวันทีบ่ริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  

 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร ์ 

1. แจ้งขอยกเลิกทัวรก่์อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิเตม็จ านวนทีท่่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวรก่์อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของราคาทัวร ์
3. แจ้งยกเลิกทัวรก่์อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิทีท่่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตมัีดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีท่กีาร การันตี

ค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท้ั์งหมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ  
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กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 
1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 ท่าน ออกเดนิทางได้ทันที  

 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 

 เทีย่วบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์อง
ผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดอืนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภัยธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวรท์ี่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักทีเ่ดยีวกับทีจั่ดไว้ ไม่เทีย่วบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุทีเ่กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้
ในคร้ังอื่นได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ทีร่ะบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ทีพั่ก สถานทีท่่องเทีย่ว 
เพือ่ปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพือ่ให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชนร่์วมกันทุกฝ่าย  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถอืว่าท่าน ได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบใดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องทา่น 
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