
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

บาหล-ีเกาะนูซาเปอนิดา-ทานาหล์อต-อูลูวาตู 4วัน3คืน 
  ชมความงดงามของธรรมชาติ ณ เกาะไดโนเสาร ์สวรรคข์องคนรักทะเล 

  : ชมวิว ภูเขาไฟบารตู์ห ์ทีห่มู่บ้านคินตามณี 

  :  ชมวัดทานาหล์อต อีกหน่ึงจุดชมพระอาทติยต์กดินทีส่วยทีสุ่ดในบาหลี 
☺ อ่ิมอร่อยกับเมนูพเิศษ !!  เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจิมบารันBuffet อาหารนานาชาติ ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว 

เดือนพฤศจิกายน –  มีนาคม 63 13,900 บาท/ท่าน 5,500 บาท 
 ***ราคายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของอินโดนีเซีย กรุณาเช็คกบัเจ้าหน้าท่ีอกีคร้ัง***  

รายการทัวร ์
 รายการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่ัก 

1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – บาหลี – วิหารทานาห์ลอต – อลููวาตู  

เมนูพเิศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน 
 ✓ ✓ 

EDEN HOTEL KUTA  
หรือเทียบเท่า 

2 
บาหลี – เกาะนูซาเปอนีดา – หาดเกอลิงกิง – หาดแองเจิล้ส์ บิลลาบง – โบรคเค้นบีช – 

คริสตัลเบย์ – บาหลี  
✓ ✓ ✓ 

EDEN HOTEL KUTA  
หรือเทียบเท่า 

3 วัดเลมปูยัง – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาร์ต ู– วัดเทมภัคศิริงค์น ้าพุศักด์ิสิทธิ์  ✓ ✓ ✓ 
EDEN HOTEL KUTA  

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

 

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

                        – หาดจิมบารัน                                                                            (-/L/D)                                                                                                               

04.15 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 6 - 7 เคานเ์ตอร ์สายการ
บินไทยแอรเ์อเชีย เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนเดินทาง 

06.15 น. เหินฟ้าสูเ่กาะบาหลี โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD396 
11.30 น. ถึงทา่อากาศยานงูระหไ์ร เกาะบาหลี เดนพาชาร ์เมืองเอกของเกาะบาหลี  
 (เวลาที่บาหลีเรว็กว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดน
บารซ์่าร ์หรือ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนีต้ัง้ชื่อไว้
เพื่อเป็นเกียรติแก่ พนัโท อี กุสตี งรูะหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาว
อินโดนีเซีย วีรบรุุษในการสูร้บกบักองก าลงัของชาวดตัช ์ระหว่างการ
ปฏิวติัอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนีต้ัง้อยู่ห่างจากทางใตข้อง
เมืองเดนปาซาร ์
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่ 
 เกาะบาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) เกาะบาหลี ไดร้บัการขนานนาว่า “ อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ” อยู่ทางทิศ 
ตะวนัออกของเกาะชวา บาหลีเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีความยาวจากหวัเกาะถึงทา้ยเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยู่ติดกบัเกาะชวา  



 

 

มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน  

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

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

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

 วิหารทานาหล์อต หรือ วดัปรุา ตานะห ์ลอต สรา้งโดยนกับวชฮินด ู
ชื่อว่า ดงั ฮยงั นิรารธ์า ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 11สรา้งขึน้เพื่ออทุิศแด่เทพ
เจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล เป็นวิหารที่ตัง้อยู่บนผาหินนอกชายฝ่ัง ที่เกิด
จากการกดัเซาะของเกลียวคลื่น โดยในช่วงน า้ขึน้วดัจะถูกโอบลอ้มไป 
ดว้ยน า้เหมือนเกาะเล็กๆ รมิชายฝ่ัง พอน า้ลดจะพบกบัเนินหินและลาน 
หินยื่นออกไปในทะเล สามารถเดินเทา้ไปยงัวดัไดอ้ย่างสบายๆ เป็นจุดชม 
วิวพระอาทิตยต์กที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งอีกดว้ย 

 วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วดัที่ตัง้อยู่บนสดุปลายหนา้ผาที่สงูตระหง่านเหนือมหาสมทุรอินเดีย วดัอลูวูาต ูคือวดัที่ถกูสรา้ง
ขึน้บนหนา้ผาสงูที่หาดอลูวูาตเูพื่ออทุิศใหแ้ก่เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลเป็นวดั
หลกัประจ าทอ้งทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบชูาสองขา้งของวดัมี
ทางเดินเลียบเลาะหนา้ผาใหท้่านไดช้มความงามของหนา้ผาสงูเห็นคลื่น
ซดัเขา้หาฝ่ังเป็นประกายฟองสีขาวนวลตดักบัทอ้งทะเลสีครามถึงเวลา น า
ท่านชมพระอาทิตยต์กรมิทะเล(ความสวยงามขึน้อยู่กบัอากาศของแต่ละ
วนั) ที่นี่ถือว่าจดุชมพระอาทิตยท์ี่สวยงามแห่งหนึ่งที่นกัท่องเที่ยวชอบมา
ถ่ายภาพ 

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

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน  (มือ้ที ่2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หาดจิมบารัน 
มีลกัษณะหาดทรายขาวสะอาดรูปวงพระจนัทร ์อยู่ทางทิศใตข้องสนามบิน
งรูะหไ์ร ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นอาหารทะเลมากมายสามารถ
เลือกซือ้ปลาสดเพื่อน ามาป้ิงทานรมิชายหาดท่ามกลางพระอาทิตยต์กดินที่
สวยงามอีกดว้ย 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   
 พักที ่EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 



 

 

วันทีส่อง       บาหลี – เกาะนูซาเปอนิด้า – หาดเกอลิงกิง– หาดแองเจิลสบ์ิลลาบง – หาดโบรคเค้นบีช – 
CRYSTAL BAY                                                                                                      ( B/L/D)                                                                                                                                                                                                                        

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)      
 เดินทางสู่ท่าเรือซานูร์ (Sanur Harbour) เพื่ อนั่ งเรือสปีดโบ๊ทไป
ยงั เกาะนูซาเปอนีดา (Nusa Penida Island) ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที  

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

อากาศแหง้กว่าเกาะบาหลี บนเกาะมีนกชุกชมุและเป็นแหลง่อนรุกัษพ์นัธุ์
นกทัง้เกาะดว้ยวิถีชมุชนแบบบาหลี นอกจากนัน้ ยงัเป็นแหลง่ด าน า้ที่มี
ชื่อเสียง ชาวเกาะสว่นใหญ่มีอาชีพประมง และเลีย้งสาหร่ายทะเล ในอดีต
เคยเป็นที่จองจ านกัโทษของอาณาจกัรคลงุคงุในบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่า
เกาะนีเ้ป็นดินแดนแห่งเวทมนตรแ์ละเป็นที่อยู่ของพ่อมดในต านาน เจอโร 
เกอเด เมอจาลิง 

 ชมหาด Kelingking Beach ( T-Rek Beach) หรือที่รูจ้กักนัในนาม 
Kelingking Secret Point Beach ซึ่งตัง้อยู่ในหมู่บา้น Bunga Mekar บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง เกาะ Nusa Penida เป็น
ชายหาดทรายสีขาวเงียบสงบที่เบือ้งหนา้คือน า้ทะเลสีฟ้าครามลอ้มรอบดว้ยแหลมหินปนูยาว 400 เมตร ยื่นออกไปใน
มหาสมทุรอินเดีย จึงท าใหท้ิวทศันข์อง Kelingking นัน้ไดร้บัความนิยมมากกว่าชายหาด  

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

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

---------- 
 แองเจิล้ บิลลาบอง (Angle’s Billabong ) เป็นอีกหนึ่งจดุท่องเที่ยว
บนเกาะนซูาเปอนีดา โดยบริเวณนีเ้ป็นแอ่งน า้ที่ยกตวัขึน้ สามารถลงไป
เลน่น า้ในแอ่งไดใ้นช่วงเวลาน า้ลง และยงัเป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด 
เดินทางสู ่โบรคเค้น บีช ( Broken Beach) อีกหนึ่งจุดยอดนิยม เพื่อ
ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติบนเกาะนซูาเปอนีดา โดย โบรคเคน้บีช 

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


 

 

เป็นอโุมงคห์นา้ผาที่ถูกน า้กดัเซาะจนเกิดเป็นช่องวงกลมขนาดใหญ่ ท าใหด้คูลา้ยสะพานที่ดา้นลา่งคือผืนน า้ใสสวยงามดั่ง
ภาพวาด 
 คริสตัลเบย ์(Crystal Bay) เป็นอีกหนึ่งจดุที่พลาดไม่ไดส้  าหรบัผูท้ี่รกั
การเดินเล่นชายหาดสวยและน า้ทะเลใส เป็นจุดด าน า้ตืน้อีกหนึ่งจุดของ
เกาะ ซึ่งภายในเกาะแห่งนีม้ีจดุด าน า้ตืน้ดว้ยกนัสามจดุหลกั คือ 1. 
ครสิตลัเบย ์(Crystal Bay) 2. แมนตา้เบย ์(Manta Bay) 3. กามาตเบย ์
(Gamat Bay) ท่านสามารถลงเลน่น า้ไดท้ี่เกาะนี ้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่ 
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจกบัธรรมชาติอนัสวยงาม 
 เดินทางกลบัสูเ่กาะบาหลี ดว้ยเรือสปีดโบ๊ท ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที  

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

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่5) 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที ่EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

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

วันทีส่าม       วัดเลมปูยัง – หมู่บ้านคินตามณ ี– ภูเขาไฟบารต์ู –วัดเทมภัคศิริงค ์น ้าพุศักดิส์ิทธิ์                                                  
( B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่
6)      
 วัดเล็มปูยัง (Lempuyang Temple) เป็นวดัที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
เกาะ ตัง้อยู่บน Lempuyang mountain เหนือระดบัน า้ทะเลถึง1,000 ม. ซึ่งอยู่
ใตเ้งาของภเูขาไฟอากงุ ไฮไลทข์องที่นี่ก็คือ ประตทูางเขา้วดัสไตลบ์าหลีขนาด
ใหญ่ ซึ่งจะเป็นมมุถ่ายรูปยอดฮิต เพราะจากมมุนีส้ามารถมองเห็นกอ้นเมฆที่
ก าลงัลอยผ่านยอดภเูขาไฟอากงุไดอ้ย่างชดัเจน เป็นวิวที่สวยงาม อีกจดุหมาย
ของเราคือประตทูี่ฝรั่งเรียกว่า Heaven Gate หรือ ประตูสวรรค ์ที่มีฉากหลงั
เป็นภเูขาไฟอากงุ หนึ่งในภเูขาที่ยงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี  

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

---- 

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

 
 



 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 
1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจกัรยคุตน้ ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงาม
ของ ภูเขาไฟบาตูร ์ภเูขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซึ่ง
เกิดจากการยุบตวัของภเูขาไฟบาตรู ์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุในบาหลีและตัง้อยู่
ดา้นขา้งภเูขาไฟที่ยงั คกุรุน่อยู่ มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,717 เมตร น า
ท่านเดินทางตามเสน้ทางลดระดบัความสงูของแนวภเูขาท่ามกลางธรรมชาติ
ป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขัน้บนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์
ของเกาะบาหลี 
 วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีรต์ะอัมปุล (เทมภัคศิริงค)์ สรา้งในศตวรรษที่ 13 คน
บาหลีส่วนใหญ่มกัเรียกว่า ปุราเตียรต์าอัมปึล ภายในวดัมีบ่อน า้ศกัดิ์สิทธิ์ใส
สะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิ้น เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบาหลี เพราะมีความ
เชื่อที่ว่าพระอินทรเ์ป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน ้าพุ ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มา
อาบน า้ จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่สิ่งเลวรา้ย ทัง้ยังรกัษาโรคต่าง ๆ ทุกๆปีผูค้น
นิยมเดินทางมาเพื่อช าระร่างกายใหบ้ริสุทธิ์ ก่อนการอาบน า้ จะมีการท าพิธี
บูชาเทพเจ้าแห่งน า้พุที่แท่นบูชา แล้วจึงลงอาบน า้พุศักดิ์สิทธิ์กัน ที่อาบน ้า
โบราณนีส้รา้งมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษท่ี 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่8) 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที ่EDEN HOTEL KUTA BALI ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

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

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
 
 พาท่านแวะซือ้ของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไวท้ี่นี ้ ร้าน Krisna ที่มี
ชื่อเสียงของบาหลี 
10.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเดนพาซาร ์เพ่ือน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
12.00 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD397 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบิน 4.15 ชั่วโมง) 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  



 

 

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

***โปรแกรมการเดินทางสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กับสาย
การบินและเวลาบิน สามารถสอบถามเจ้าหน้าทีไ่ด้เลยครับ*** 
☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF INDONESIA  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ค่าทีพั่กตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
✓ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าจา้งไกดท้์องถ่ิน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึน้อยู่กับช่วงเวลาเดินทางมีไกดภ์าษาไหนให้บริการ) 
✓ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวทีร่ะบุตามรายการ 
✓ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ ทีร่ะบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงือ่นไข
กรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ  
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเงือ่นไขสายการบิน 
ค่าน ้าหนักสัมภาระน ้าหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามทีร่ะบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการทีร่ะบุ เช่น มินิบาร ์ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอรเ์น็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิรฟ์ต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที ่นอกเหนือทีร่ะบไุว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
ค่าทปิทีร่ะบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ ไกดท้์องถ่ิน+คนขับรถ ท่านละ 30 USD/ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
 
 

 



 

 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 
กรุณาระบุลักษณะห้องทีคุ่ณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทติย ์ หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดินทาง 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 แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่องทางทีท่่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอรต์ ทีม่องเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางทีส่ะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
4.ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันทีบ่ริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  

 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร ์ 

1. แจง้ขอยกเลิกทัวรก์่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนทีท่่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวรก์่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของราคาทัวร ์
3. แจ้งยกเลิกทัวรก์่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงนิทีท่่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีท่กีาร การันตี

ค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรทั์้งหมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ  

 
 
 
 



 

 

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 
1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 ท่าน ออกเดินทางได้ทันท ี 

 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 

❖ เทีย่วบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

❖ บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเทีย่วเท่าน้ัน  

❖ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  

❖ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวรท์ี่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

❖ เน่ืองจากการซือ้ขายทัวรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักทีเ่ดียวกับทีจ่ัดไว้ ไม่เทีย่วบางรายการ  

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดินทางไปใช้
ในคร้ังอื่นได้ 

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ทีร่ะบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ทีพั่ก สถานทีท่่องเทีย่ว 
เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชนร่์วมกันทุกฝ่าย  



 

 

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได ้ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบใดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องท่าน 

 


