
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

22,900.- 

HIGHLIGHT  

- ออกเดนิทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป มีไกด์ท้องถิน่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดนิทาง ไม่ต้องรอครบกรุ๊ป  

-  เดนิทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวลัสายการบินระดบั 5 ดาว และที่น่ังช้ันประหยดัที่ดทีี่สุดในโลก 

- ชมความสวยงามที่ “วดัอูลูวาตู” วดัศักดิ์สิทธ์ิของชาวบาหล ีที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง 

- ช้อปป้ิงที่ “คูต้า เซ็นเตอร์” แหล่งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทีใ่ครต่างกต้็องไปเยือน 

- ชมระบ าบาร็อง แดนซ์ เร่ืองราวการต่อสู้ระหว่างความช่ัว และความด ี

- ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหล ีกบับรรยากาศสุดโรแมนตกิยามพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้า ณ ชายหาดจมิบารัน 

- ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองจุใจกนัที่ ตลาดอุบูด พเิศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว  

- แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอนิเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อพัเดพถาพเซลฟ่ี ตลอดการเดนิทาง 

WONDERFUL INDONESIA 

บาหล ี4 วนั 3 คืน 

เดนิทางระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม2561 

ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป มีไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ  
 



    

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซ่าร์ - จมิบารัน 

04.00 น.   เช็คอนิสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอนิโดนีเซีย  
06.35 น. ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 
10.05 น.        เดนิทางถึงสนามบินจาการ์ต้า**รอเปลีย่นเคร่ือง** 
 หมายเหตุ  :  ระหว่างเปลีย่นเคร่ืองมเีจ้าหน้าที่รับลูกค้า  คอยดูแลเพ่ือน าลูกค้าไปยงัอาคารผู้โดยสาร 
14.10 น.         แวะเปลีย่นเคร่ิองเพ่ือเดนิทางต่อสู่ เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA422   
16.10 น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหล ี  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง“บาหลี” บาหลีเป็นเกาะเกาะหน่ึง

ของประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีความสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนใคร 
ซ่ึงไดสื้บทอดต่อกนัมาเป็นเวลานบัพนัปี มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเป็นจ านวนมาก  

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจมิบารัน (JIMBARAN  BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเล
ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ ยามพระอาทิตย์ตกดนิ 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ FONTANA HOTEL // KILA INFINITY HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สอง         บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาตกิ – คินตามณี  – วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ – อูบุด  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  

 ชมการแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี บาร็อง  แดนซ์  เป็นเร่ืองราวการต่อสูร้ะหวา่งความชัว่และความดี บาร็อง 
คือ ตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตวใ์นเทพนิยาย มีลกัษณะเป็นตวัสิงโตผสมมงักร วา่กนัวา่เคราของบาร็องมีอ านาจ
ในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซ่ึงชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลวัและใหค้วาม
เคารพพอ ๆ กนั...น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาตกิ ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนัของผา้ ซ่ึงมี
ความแตกต่างจากผา้บาติกทัว่ไป  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางววิทิวทัศน์อนังดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซ่ึงอยู่บริเวณหมู่บ้าน

คินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกนุูงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาท่ีงดงาม มีหมอกปกคลุมอยา่ง

สวยงาม บริเวณน้ีจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี ใกลก้บัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการ
ยบุตวัของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและตั้งอยูบ่นหลุมปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่น จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซ้ือสินคา้จากโรงงานกาแฟไดโ้ดยตรง น าท่านสู่ 

วดัเตยีร์ตา อมัปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วดัน ้าพุศักดิ์สิทธ์ิ ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบั บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ 
ซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัมีน ้าผดุข้ึนมาตลอดเวลา เช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสร้างบ่อน ้า
อมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองค ์ วา่กนัวา่น ้าในสระมีอ านาจในการรักษาโรคภยัต่างๆ ท่านสามารถผา่นชม
บา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร จากนั้นอิสระใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้พ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพ้ืนเมือง กระเป๋าหนงั ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั พวงกญุแจ ฯลฯ ท่ี 
“ตลาดปราบเซียน” สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บเห็นชีวิตชาวบาหลี
ในชนบทตลอดสองขา้งทางท่ีรถแล่นผา่น ประทบัใจไปกบัชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสอง
ขา้งทาง  น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดอูบุด เป็นศูนยก์ลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบท่ี
ใครไดม้าเยือนเกาะแห่งน้ีแลว้ตอ้งไม่พลาดการมาท่ีน่ี  



    

 ********พเิศษสุด!! ฟรี สตาร์บัคท่านล่ะ 1 แก้ว กบัร้านสตาร์บัตยอดนิยมในอูบุด********** 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ  FONTANA HOTEL // KILA INFINITY HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สาม วดัเมง็ว ี– เบดูกลัป์ – ทะเลสาบบราตนั – วดัอูลนัดานู – วหิารทานาลอ็ต  - กฤษณะ เซ็นเตอร์ - คูต้า เซ็นเตอร์ 

- เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านสู่ วดัเม็งว ี(วดั ตามนั อายุน) ท่ีวดัแห่งน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรเรืองอ านาจ นบัยอ้นถึงสมยัราชวงศ์
เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษท่ี 17 มีคูเมืองลอ้มรอบเป็นท่ีเกบ็ดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาท่ีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี “เทือกเขา เบดูกลัป์” ผา่นชมไร่ผกั, ผลไมเ้มืองหนาว 
และหมู่บา้น ท่ีสวยงามท่ีตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไมน้านาชาติ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ วา่ วดัอูลนั ดานู บราตนั ตั้งอยูบ่ริเวณ
กลางน ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว ใชท้ าพิธีทางศาสนา
พุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้า มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกวา่เมรุ                   
มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม 
ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงัฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อยๆ ลาดต ่าลง เป็น
ทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย 
ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอ์ากงุ (Mount 
Angung) เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวนัออก ชมจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ี วหิารตานะห์ ลอ็ต วดัแห่งน้ี
ตั้งอยูเ่หนือผืนดินบนแท่นหินซ่ึงเกิดจากการถูกคล่ืนกดัเซาะ หอสีด าและเถาไมเ้ล้ือยเหนือหนา้ผาของตานะห์ ลอ็ต 
ชวนใหร้ะลึกถึงภาพ วาดอนัประณีตของจีน คูหาท่ีรายรอบวดัคือท่ีอาศยัของงูศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงอยูอ่ยา่งสนัโดษโดยไม่
ถูกรบกวน อนุญาตใหเ้ขา้ไปขา้งในไดเ้ฉพาะผูม้าสกัการะเท่านั้น แต่นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนชมทศันียภาพท่ีงามจบั
ตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้าไดบ้นเขาลูกใกลก้นั สถานท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม ตานะห์ ลอ็ต หรือ“ดนิแดนใน

ทะเล”  น าท่านชอ้ปป้ิงท่ีร้านของฝาก กฤษณะ เซ็นเตอร์ ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากช่ือดงัของบาหลีเพ่ือฝาก                         
คนทางบา้น ไม่วา่จะเป็น ไมแ้กะสลกั, อุปกรณ์สปา, ภาพวาด  ฯลฯ น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น  คูต้า เซ็นเตอร์ เพ่ือใหท่้าน
ไดช้็อปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอ่ืนๆ อีก
มากมายในราคาท่ีคุณพอใจ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ FONTANA HOTEL // KILA INFINITY HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ส่ี อูลูวาตู– เดนพาซาร์ – จาการ์ต้า - กรุงเทพ ฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  

 น าท่านชม วดัอูลูวาตู  วดัศกัสิทธ์ิตั้งอยูริ่มผาสูง เป็นหน่ึงในวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีเคารพบูชา           
ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน 

12.00 น. ออกเดนิทางจาก เดนพาซาร์ โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย สู่กรุงเทพ  เที่ยวบินที่ GA407 

12.55 น. เดนิทางถึง จาการ์ต้า ...รอเปลีย่นเคร่ือง... 



    

 หมายเหตุ  :  ระหว่างเปลีย่นเคร่ืองมเีจ้าหน้าที่รับลูกค้า  คอยดูแลเพ่ือน าลูกค้าไปยงัอาคารผู้โดยสาร 

16.40 น. ออกเดนิทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864  

20.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 

ข้อควรควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก

ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ 

-ออกเดนิทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 
-ออกเดนิทาง 15 ท่าน ช้ึนไป  มหัีวหน้าทวัร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

10-13,17-20,26-29 พ.ค.61 

7-10,14-17,21-24 มิ.ย.-61 

28 มิ.ย.-01 ก.ค.61 

5-8,12-15,19-22ก.ค.61 

2-5,23-26 ส.ค.61 

6-9,13-16,20-23,27-30 ก.ย.61 

4-7 ต.ค.61 

22,900 22,900 22,900 22,900 4,500 

27-30 ก.ค.61 , 10-13 ส.ค.61, 

12-15,21-24 ต.ค.61 
23,900 23,900 23,900 23,900 4,500 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋เด่ียว ราคาข้ึนอยูก่บัวนัท่ีเดินทาง) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 



    

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ , ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 3 USD.x 4 วนั =  12 USD. 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในแต่ละคร้ัง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 4 ท่าน   หากมีผูเ้ดินทางตั้งแต่ 20 

ท่านข้ึนไปมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
ข้อก าหนดและเง่ือนไข 
 ราคาท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป หากครบ 20 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 

 โรงแรมอาจมีการเปล่ียนแปลง เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานะท่ีนัง่วา่งของตัว๋เคร่ืองบิน และสถานะหอ้งพกั 
ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 หากไดรั้บการยืนยนัสถานะเรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการช าระเงินทนัที หรือ ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขท่ีทางสายการบินและทาง
โรงแรมก าหนดข้ึนมา 

 
การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 



    

1. ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
2. ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
3. จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 



    

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี

ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


