
 

                ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี วิหารอูลูวาตู 4 วัน 3 คืน 
 

                                                                                                               ราคาเร่ิมตน้ท่ี      16,888  15,888 บาท 

                                                                              ระยะเวลา             4 วนั 3 คืน 

                                                                              รวมอาหาร            9 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ                อินโดนีเซีย 

                                                                              รหสัทวัร์              WDT189025 

 ทวัร์อนิโดนีเซีย เราจะพาไปสัมผสัความงามของ เกาะบาหล ีน าเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของสวน

พระวษิณุ ชมวหิารอูลูวาตู ชมววิทวิทศัน์อกีมุมของบาหล ีเยอืนหมู่บ้านคนิตามนี ชมภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ 

ศิลปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกาะบาหล ีระบ าบารอง แดนซ์ สักการะวหิารศักดิ์สิทธิ์ วหิารเทมภัคศิริงค์    

(วดัน า้พศัุกดิ์สิทธ์ิ) ช้อปป้ิงย่านตลาดปราบเซียน เทีย่วชมวดัเมง็ว ีวดัอลุนั ดานู วิหารกลางน า้ ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวษิณุ 

วหิารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน 

 

03.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8 สายการ
บิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใน
การเช็คอิน 

  
05.50 น. เดินทางสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน  SL258 
 
11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร หรือในอีกช่ือ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปา ซาร์ 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย (บาหลี เร็วกว่าไทย 1 ชัว่โมง) 

  
                เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  
                บ่าย  นาํท่านเดินทางชม สวนพระวิษณุ ท่ีมีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่คร่ึงตวั จาํลองมาจากรูปสักการะของ
พระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นก
อินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดนํ้าหนกั 4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งน้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแห่งน้ียงัใช้จดัแสดงโชว ์
วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบาํบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย 
จากนั้นนาํท่านเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุม
หน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกนัท่ีวิหาร (กรุณาระวังทรัพย์สินมีค้าของท่าน และห้ามลูบ
หัวลิงโดยเด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได้) 
  
                นาํท่านเดินทางสู่ ชายหาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจนัทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและทอ้งนํ้าสี
คราม ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเส้นทางโซนทิศใตข้องสนามบินงูราห์ไร โดยท่ีจิมบารันมีชายหาดอยู่ 2 
ฝ่ัง ดา้นตะวนัตกติดกบัอ่าวจิมบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรูหราเพิ่งเปิดใหม่ผุดข้ึนหลายแห่ง ส่วนตะวนัออกเป็นท่ีตั้ง
ของท่าเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน นกัท่องเท่ียวนิยมไปนัง่กินบรรยากาศชมพระอาทิตยต์กดิน บนฉากของวิว



ทิวทศัน์ท่ีงามตา อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีพลุกพล่านและสีสันของภาพชีวิตหมู่บา้นชาวประมง มีปลาสดๆมาขาย
นกัท่องเท่ียวให้ไดล้ิ้มลองป้ิงย่างกนัริมชายหาก 
  
               เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน 
  
       พักที่  QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที ่2          หมู่บ้านคนิตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ – ชมระบ าบารองแดนซ์ 
วหิารเทมภัคศิริงค์ 

 
               เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  
                นาํท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บ้านคินตามนี ตั้งอยู่บนระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ๆ 
บนเกาะบาหลี นาํท่านชม ภูเขาไฟบาตูร์ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตวั
ของภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดบันํ้าทะเล 
1,717 เมตร นาํท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดบัความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเยน็
สบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหลี ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินถ่ายรูปกบัทศันียภาพท่ีงดงาม
ราวสรวงสวรรค์ 
  
               หลงัจากนั้นนาํท่าน ชมระบ าบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกาะบาหลี 
อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตวใ์นตาํนาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลกัษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผู ้
ปกปักษ์รักษามนุษยต่์อสู้กบัรังดา ตวัละครท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนวิญญาณชัว่ร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ 
การร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ นาํท่านแวะชมสินคา้เคร่ืองเงิน หัตถกรรม ท่ีเป็นศิลปะของเกาะ
บาหลี 
  
              เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
  
              บ่าย นาํท่านเดินทางสู่วิหารท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธ์ิ) สร้างในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหาร
ศกัด์ิสิทธ์สมยัโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อนํ้ าพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุด
ข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงค์ศกัด์ิสิทธ์ิ และแท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย ์ทาํเนียบ
ประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถํ้าเป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีนํ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง 
ชาวบาหลีเช่ือว่า ถา้ใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบนํ้ าท่ีน่ี จะมีลูกเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 
  



              จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซียน ให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสินคา้พื้นเมืองในตลาด และ
ราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมืองชมถํ้าช้างศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรูปป้ันพระพิฒเนศอยู่ 
  
             เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  
       พักที่  QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า 
 

 
วนัที ่3         วดัเมง็ว ี– เทอืกเขาเบดูกนั – วดัอลุนัดานู - ทะเลสาบบราตาน - วหิารทานาลอ็ค 

 
             
             เช้า    บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  
              นาํท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีตเป็นวดัหลวงของกษตัริยแ์ห่ง
ราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมี
สระนํ้าลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม  หลงัจากนั้นเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี 
ชมสวนผลไม้, ผกั, ตน้ไมต่้างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหว่างข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัท์และ ปุระอนัท่ีงดงาม
สองขา้งทางข้ึนภูเขา 
  
              นาํท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดบัความสูง 4,300 ฟุตจากระดบันํ้าทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางนํ้าริมทะเลสาบบ
ราตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ด้วยปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสร้างตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพื่อใช้ทาํพิธี
ทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายนํ้า บริเวณท่ีไม่สามารถเดินขา้มไปได ้จะมีลกัษณะเด่น
ตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซ้อนกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศหนาว
เยน็ตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบท่ีมี มนต์ขลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาด
ต่าํลง เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทให้นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกั
ดว้ย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง เร่ือยไปจนถึงทางทิศ
ตะวนัออกนอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางน้าํสร้างความต่ืนเตน้ เช่น สกีน้าํ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 
  
             เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
              
              นาํท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่ง
มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงาม
และแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 
  
             เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



  
          พักที่ QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที ่4             ย่านคูต้าเซ็นเตอร์ - อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร 
สนามบินดอนเมอืง - กรุงเทพฯ 

 
             เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  
              หลงัอาหารเช้านาํท่านสู่ ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ ให้ท่านช้อปป้ิงได้อย่างจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อาทิ ROXY, 
QUICKSILVER, VERSACE นาํท่านแวะชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรียสี์ขาว
บอกเล่าเร่ืองราวการสู้รบของเทพในตาํนานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของพี่น้องสองตระกูล
ระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซ่ึงมีพนัธมิตรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบด้วย
เป็นจาํนวนมากกล่าวกนัว่าน่ีคือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ฝ่าย
ปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามคร้ังน้ี ให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพท่ีระลึกก่อนจะนาํท่านกลบัสู่สนามบินนานาชาติงูระห์
ไร 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี 
  
             13.20 น.      นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL259 
 
             17.15 น.      ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
              
 

 
 
 
 
 
 

 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 8-11 ก.ย. 2562 18,888 15,888 

22-25 9.8. 2562 18,888 15,888 

1-4 พ.ย. 2562 18,888 15,888 

25-28 ธ.ค. 2562 18,888 15,888 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  
 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
23-26 ม.ค 2562 18,888 15,888 

14-17 ก.พ. 2562 18,888 15,888 

21-24 มี.ค. 2562 18,888 15,888 

28-31 เม.ย. 2562 25,888 20,888 

12-15 พ.ค. 2562 25,888 20,888 

18-21 มิ.ย. 2562 17,888 14,888 

25-28 ก.ค. 2562 18,888 15,888 

1-4 ส.ค. 2562 18,888 15,888 



 
 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 

บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่า

โทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ี
นั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใด

ท่ีทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทั

ฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 
 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2
https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้
ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 
 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้
มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิได้มีส่วนรู้
เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั 
รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 
ค าแนะน าและข้อควรระวัง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ 

ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่าง

ระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมี

ทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 

 คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง 
 เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
 สิทธ์ิการออกวีซ่าข้ึนอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

กรณีชาวต่างชาติผูท่ี้ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย 
 ท่านตอ้งส่งเอกสารในการทาํวีซ่าให้ทางบริษทัฯ กรอกและเช็คเอกสาร ก่อนเดินทาง 25 วนัทาํการ (กรณีเป็นลูกคา้ต่างชาติ) 
 ในกรณีท่ีท่านส่งเอกสารในการทาํวีซ่าล่าช้า และได้ทาํการออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากผลวีซาของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯขอยึดเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
 สิทธ์ิการออกวีซ่าข้ึนอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

 
ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง  

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 



1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสาร

แลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนใน

กรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งส้ิน 

 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทักทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 


