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ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สวนวิษณุ • อูลูวาตู

 (-/กลางวัน/เย็น)
04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.45 น.

ออกเดินทางสู่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD 396 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)

12.00 น.

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่
เรียบร้อ ยแล้ว พบการต้อ นรับอย่างอบอุ่น จากเจ้ า หน้า ที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศ
ไทยหนึ่งชั่วโมง)

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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นาท่านชม สวนวิษณุ (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้ น
ของพระวิ ษ ณุแ ละพญาครุ ฑ อี ก หนึ่งแลนด์มาร์คสาคั ญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็น
สถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90
ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้
สร้ า งขึ้ น เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายแด่ พ ระวิ ษ ณุ ห รื อ ที่ ค นไทยเรี ย กว่ า พระนารายณ์ กั บ พญาครุ ฑ มี รู ป ปั้ น
ประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง
150 ม กว้าง 64 เมตร หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่วนรู ปปั้ นครุฑอยู่ด้านหลัง
รูปปั้ นพระวิษณุมีความสูง 18 เมตร ส่วนประกอบสุดท้ายคือรู ปปั้ นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู 1
นิ้ว อีกข้างชู 2 นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง 30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่
มาก

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุด
ในบาหลี ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ตรงส่ ว ยปรายของหน้ า ผาขรุ ข ระบริ เ วณหาดอู ลู ว าตู สู ง ตระหง่ า นเหนื อ
มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้ งอยู่บนหน้าผาที่ มีความสูงถึ ง 76
เมตรเป็น วั ดหลั ก ประจ าท้ อ งทะเลที่ ช าวบาหลี แ ทบทุก คนเคารพบู ช า สองข้ า งของวั ดมีท างเดิ น
เลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่ นซัดเข้าหาฝั่ งเป็นประกายฟองสี
ขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม

เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

เข้าสู่ ADHI JAYA KUTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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บารองแดนซ์ • วัดทามันอายุน • บาหลีสวิง • เบดูกูล บราตัน • วิหารทานาห์ลอต

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

ช มก า รแสดง บาร๊ อ งแดนซ์
( BARONG DANCE) เ ป็ น ก า ร
แสดงระบาพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5
องก์ เป็ น การแสดงการต่ อ สู้
ระหว่างความดีกับความชั่ว โดย
ให้ บ ารองสั ต ว์ ใ นนิ ย ายโบราณ
เป็นตัวแทนแห่งความดี และให้
รังคา สัต ว์ ป ระหลาดตั วร้า ยใน
นิ ย ายโบราณ เป็ น ตั ว แทนแห่ง
ความชั่ว ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่
สีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ายราที่ทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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เดิ น ทางสู่ ปุ ร าทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วั ดเมงวี เป็น วั ดที่ เคยเป็น พระราชวั งเก่า
สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กาแพงประตูวัด ก่อด้วย
หินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าสิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงาม
ตามแบบบาหลี มีสระน้าล้อมรอบ ความพิเศษของวัดปุราทามันอายุน อยู่ที่องค์เจดีย์หลายชั้นทรง
สูงสไตล์ฮินดูที่ตั้งเรียงแถวกันนับสิบองค์ที่ บริเวณรอบๆของตัววัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอายุ
หลายร้อยปี และที่นี่ก็ยังมีรูปปั้ นของ Barong สัตว์ในเทพนิยายหน้าตาคล้ายกับสิงโตของชาวบาหลี
ที่ถูกเชื่อว่าเป็น “เจ้าแห่งวิญญาณ”

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

เดิ น ทางสู่จุ ดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิง (Bali Swing) ให้ท่า นได้เล่น กิจกรรมอันสนุกสนาน
คล้ายกับการนั่งชิงช้า โดยค่าใช้จ่ายสาหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นชิงช้าเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท
ใช้เวลานั่งประมาณ 5 นาที หรือถ้ าท่านไม่ต้องการนั่งชิงช้า บริเวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ ถ่ายรู ปสวย
สวยมากมาย เช่นรังนก

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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เดินทางเยี่ยมชม วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) วัดนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่าง
จากเมื อ งเดนพาซาร์ 50 กิ โ ลเมตร เป็ น วั ด ที่ มี ช่ ื อเสี ย งมากของเกาะบาหลี ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณริ ม
ทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็น วิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวั ดใหญ่ที่ ถือได้ ว่าสาคั ญเป็น
อันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี
วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอด
ทั้งปี

จากนั้น

นาท่านไปยัง วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีช่ ือเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยว
ถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่ งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัด
เซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ ทาให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิ หารทานาต์ ลอตยามพระ
อาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดาและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความ
อ่อนช้อยของภาพวาดจีน

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

เข้าสู่ ADHI JAYA KUTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม

หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • วัดเทมภัคสิรงิ ค์ • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่าน

เดินทางสู่ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก ชมการผลิตบาติก เป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่บาหลี

จากนั้น

น าท่า นสู่ นาข้ าวขั้น บัน ได (RICE TERRACE) เป็น นาข้า วที่ สวยที่ สุด และเป็น จุ ดชมวิ วสามารถ
มองออกไปได้ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มีพ้ ืนที่ 6 ตารางกิโลเมตร ลั กษณะเด่นคื อเป็นนาข้าวขั้นบันไดที่
เรียงกันเป็นชัน
้ ๆอย่างสวยงาม และท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆได้

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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เดิ น ทางสู่ วั ด น้ า พุ ศั ก สิ ท ธิ์ หรือ คนไทยเรีย กว่ า วั ด เทมภั ค สิ ริง ค์ ( Tampak Siring) คนบาหลี
เรี ย กว่ า วั ด PuraTirtaEmpul ภายในวั ด มี บ่ อ น้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ผุ ด พรายน้ า ขึ้ น มา ชาวบาหลี ล้ ว น
เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากาเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้า เก็บน้าไปดื่มกิน
เพราะเชื่อว่าบ่อน้าศักดิ์สิทธิแ
์ ห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สงิ่ เลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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สาหรับท่านที่ต้องการลงน้าพุศก
ั ดิ์สิทธิ์ กรุณาเตรียมชุดสาหรับเปียก 1 ชุด
ผู้หญิงที่มป
ี ระจาเดือนไม่สามารถลงไปในน้าได้
เที่ยง

เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (KINTAMANEE) เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร(์ GunungBatur) และทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur)
ที่ ห มู่บ้า นแห่งนี้  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ ชมความงาม
บรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

จากนั้น

นาท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์
(Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 และสาคัญที่สุดของ
บาหลี เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ ยวมาเยือนเป็นจานวนมาก โดยด้ านหลั งของวัดนั้นเป็น
ภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์ เป็นวัดในศาสนา
ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถื อเป็นวั ดศักดิ์ สิทธิ์ ที่สุ ดเหนือ วั ดทั้ งปวง มีบริเวณกว้ างใหญ่ ไ พศาล
ประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ง ตั้งเรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา โดยวัดที่
มีความสาคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

เข้าสู่ EVITEL UBUD หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหลี

http://www.powertravels.com

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่

สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 (เช้า/-/-)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร

12.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 397

16.05 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

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

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

27 – 30 ส.ค. 65

25+1

18,999

17,999

4,000

01 – 04 ก.ย. 65

25+1

22,999

21,999

4,000

08 – 11 ก.ย. 65

25+1

22,999

21,999

4,000

15 – 18 ก.ย. 65

25+1

22,999

21,999

4,000

22 – 25 ก.ย. 65

25+1

20,999

19,999

4,000

06 – 09 ต.ค. 65

25+1

22,999

21,999

4,000

27 – 30 ต.ค. 65

25+1

21,999

20,999

4,000

03 – 06 พ.ย. 65

25+1

21,999

20,999

4,000

10 – 13 พ.ย. 65

25+1

21,999

20,999

4,000

17 – 20 พ.ย. 65

25+1

21,999

20,999

4,000

24 – 27 พ.ย. 65

25+1

22,999

21,999

4,000

09 – 12 ธ.ค. 65

25+1

24,999

23,999

4,000

15 – 18 ธ.ค. 65

25+1

22,999

21,999

4,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานีร้ วมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
หมายเหตุ : สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น
กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนาให้ทา่ นเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)
จะสะดวกกับท่านมากกว่า (รบกวนสอบถามกับทางบริษัทฯ อีกครั้งก่อนทาการจอง)

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง
เดี่ยว)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry
7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ ก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบ
ั
อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งการเดิ น ทาง ไม่ คุ้ ม ครองถึ ง การสู ญ เสี ย ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว และไม่ คุ้ ม ครองโรค
ประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-

ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ บาหลีมีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตั วเพิ่มเติ ม และ/
หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

-

ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ (สาหรับท่าน
ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ) หรือ สาหรับท่านที่รับวัคซีนแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ Dose (2
เข็ ม ) หรื อ มากกว่ า นั้ น อย่ า งน้ อ ย 14 วั น ก่ อ นออกเดิ น ทาง (International Covid-19 vaccination
Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม)

-

ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (สาหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน)

-

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ)

-

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองทีน
่ ่งั และการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วั น มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอั ตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาช าระ
ก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุป
๊ )
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้
ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

•

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน
้

•

ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป
๊ )
•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ ึดเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ ึดเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินค่าทัวร์ท้งั หมดโดยไม่มเี งื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทา
การเลื่อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดิ นทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์
เลื่ อ นวั น เดิ น ทาง หรือ ยกเลิ ก การเดิ น ทาง โดยทางบริษั ท จะแจ้ งให้ท่า นทราบล่ว งหน้า 10 วั น ก่อ นการ
เดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อ นท าการออกตั๋ ว เนื่อ งจากสายการบิ น อาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนไฟล์ ทบิ น หรื อ เวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีผู้เดิ น ทางที่ ต้อ งการความช่วยเหลื อเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุ ณาแจ้ งบริษัทฯ
อย่า งน้อ ย 7 วั น ก่อ นการเดิ น ทาง หรือ เริ่ มตั้ งแต่ ท่า นจองทั ว ร์ มิ ฉ ะนั้ น ทางบริ ษั ท ฯไม่ ส ามารถจั ดการได้
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทาการจอง กรณีแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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• เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ
บริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

โรงแรมที่พัก
•

สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน
บริษัทฯ ขอแนะนาให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า

•

การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น

•

มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน
โปรแกรมที่ระบุช่ อ
ื และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน
การท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเชียเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้
รายละเอียดเพิม
่ เติม

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง จากไทยและต่ า งประเทศซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งสิ้น หากผู้เดิ นทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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➢ ทางบริษั ท ฯจะไม่รับ ผิ ดชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากท่ า นใช้ บ ริ ก ารของทางบริ ษั ท ฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ ยวบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเ ศษ กรณีที่ท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวั นหรือ คื น เงิ น
และไม่ ส ามารถเปลี่ ย นชื่ อ ได้ ห ากมี ก ารปรั บ ราคาบั ต รโดยสารสู ง ขึ้ น ตามอั ต ราค่ า น้ า มั น หรื อ ค่ า เงิ น
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ มลาย
การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ท้งั หมด**
************************************************

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
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