
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางตั้งแต่  วันนี ้– ตุลาคม 2561  

  ส าหรับเดนิทางแบบส่วนตัว 2 ท่านขึน้ไป 

HIGHLIGHT 
- ห้องพกัหรูสุดคลาสสิคติดริมหาดที ่“CLUB MED BALI” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว 
-พเิศษ! อิม่อร่อยไม่อั้น อาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวนัตลอดการเข้าพกั (All Inclusive) 
-พเิศษ! กจิกรรมบันเทงิสันทนาการโดยทมีงาม G.O. พร้อมโชว์สนุกสนามและประทบัใจทุกค า่คนื 
-ฟรี! สนุกผ่อนคลายกบักจิกรรมต่างๆ โดยผู้เช่ียวชาญมากประสบการณ์ เกบ็ทุกความประทบัใจได้ทุกวนั อาท ิ
สระว่ายน า้,สปา,เทนนิส , ฟิตเนส และ อืน่ๆ อกีมากมาย 
-พเิศษ! ซิตีท้วัร์ มใีห้ท่านเลอืก 3 Options 

WONDERFUL   

 PACKAGE CLUB MED BALI 
3 DAYS 2 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

14,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – บาหล ี– คลบัเมด บาหล ี        ( - / - / D ) 

xx.xx น.   พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง 
xx.xx น. ออกเดินทางสู่ เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที.่.... 

   xx.xx น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหล ีผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง“บาหลี” บาหลีเป็นเกาะเกาะหน่ึงของ
ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีความสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนใคร ซ่ึง
ไดสื้บทอดต่อกนัมาเป็นเวลานบัพนัปี มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเป็นจ านวนมาก  จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ 
คลบัเมด บาหลี  
เดินทางถึงโรงแรม พบการตอ้นรับอนัอบอุ่นแบบบาหลี  คลบัเมด บาหล ี มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน มี
สไตลก์ารผสมผสานสมบูรณ์แบบระหวา่งความทนัสมยัของปัจจุบนัและความยดึมัน่ในวฒันธรรมของบาหลี โดย
จะมีเหล่าบรรดา G.O หรือ Gentle Organizer  พนกังานท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลาย  จากหลากหลายประเทศ
และหลายเช้ือชาติ คอยใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยท าหนา้ท่ีสร้างความสุข คอยใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 

 
 กจิกรรมฟรี : 

ฟิตเนส,ยงิธนู,แอโรบิกน้า,และฟลายอิง้,ทราบิส,วอลเล่ย์บอลชายหาด,ห้องยกน า้หนัก,ห้องออกก าลงักาย,สควอช,
วอลเลย์บอล,บาสเกตบอล,มินิวอคเกาอร์,เปตอง,ปิงปอง,เทนนิส,คายคัหรือเดินเล่นชายหาดเป็นหาดส่วนตัวของ
โรงแรม น า้ทะเลใสสะอาดสวยงาม 
เคร่ืองดื่มนานาชนิด บริการฟรี ท่านสามารถดื่มได้ไม่อั้นตลอดทั้งวัน เคร่ืองดื่มที่ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ 
(ยกเว้นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยมไวน์ และแชมเปญแบบทั้งขวด)  

 
ค ่า           รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารบริการท่านอย่างไม่มีจ ากดั 



 

 

จากนั้น ชมการแสดงยามค ่าคืน ณ คลบัปาร์ต้ี เพื่อประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ บริการบาร์และของวา่ง ท่ีท่าน
สามารถด่ืมไดไ้ม่อั้น บริการเคร่ืองด่ืมทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ชนิด พรีเม่ียม
ไวน์ และแชมเปญแบบทั้งขวด)  

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  Club Med Bali Beach Resort https://www.clubmed.co.th/r/Bali/y 

 

 

วนัทีส่อง ซืตีท้วัร์บาหล ีให้ท่านเลอืก มี 3 Options       ( B / L / D ) 

 
OPTION 1 เทอืกเขา เบดูกลัป์ – ทะเลสาบบราตัน - วหิารตานะห์ ลอ็ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาท่ีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี “เทอืกเขา เบดูกลัป์” ผา่นชมไร่ผกั, ผลไมเ้มืองหนาว 
และหมู่บา้น ท่ีสวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขา ชมสวนดอกไมน้านาชาติ น าท่านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตัน (Pura 
Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ วา่ วดัอูลนั ดานู บราตนั ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงั
เป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว ใชท้  าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทว ี ดานู 
เทพแห่งสายน ้า  
มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกวา่เมรุมุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะไดส้ัมผสั
กบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงัฉาก
หลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อยๆลาดต ่าลงเป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทให้นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติ
แบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิท่ีสวยงามของยอดเขาคิน
ตามณี (Kintamani) เมาตอ์ากุง (Mount Angung) เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวนัออก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ชมจุดชมววิท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ี วหิารตานะห์ ลอ็ต วดัแห่งน้ีตั้งอยูเ่หนือผืนดินบนแท่นหินซ่ึงเกิดจาก
การถูกคล่ืนกดัเซาะ หอสีด าและเถาไมเ้ล้ือยเหนือหนา้ผาของตานะห์ ล็อต ชวนใหร้ะลึกถึงภาพ วาดอนัประณีต
ของจีน คูหาท่ีรายรอบวดัคือท่ีอาศยัของงูศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงอยูอ่ยา่งสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เขา้ไปขา้งใน
ไดเ้ฉพาะผูม้าสักการะเท่านั้น แต่นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนชมทศันียภาพท่ีงามจบัตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้าไดบ้นเขา
ลูกใกลก้นั สถานท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม ตานะห์ ลอ็ต หรือ“ดินแดนในทะเล” 

https://www.clubmed.co.th/r/Bali/y


 

 

 

 
OPTION 2 ตลาดอูบุด – คินตามานี – วดัตัมปะก์ซีริง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดอูบุด เป็นศูนยก์ลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบท่ีใครไดม้า
เยอืนเกาะแห่งน้ีแลว้ตอ้งไม่พลาดการมาท่ีน่ี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางววิทิวทศัน์อนังดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซ่ึงอยู่บริเวณหมู่บ้าน 
คินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาท่ีงดงาม มีหมอกปกคลุมอยา่ง
สวยงาม บริเวณน้ีจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี ใกลก้บัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยบุตวั
ของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและตั้งอยูบ่นหลุมปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่น น าท่านสู่ วดัน า้พุ
ศักดิ์สิทธ์ิ  เช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน ้าอมฤตชุบชีวตินกัรบของพระองคว์า่
กนัวา่น ้าในสระมีอ านาจในการรักษาโรคภยัต่างๆ ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย 
ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวหิาร 

 
OPTION 3 วดัอูลูวาตู – สวนพระวษิณุ - คูต้า เซ็นเตอร์ 

น าท่านชม วดัอูลูวาตู  วดัศกัสิทธ์ิตั้งอยูริ่มผาสูง เป็นหน่ึงในวดัหลกัประจ าทอ้งทะเลท่ีชาวบาหลีเคารพบูชา            
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากนั้น น าท่านชม สวนวษิณุ  (garuda wisnu kencana) สถานท่ีท่ีสร้างตามความเช่ือของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลี
กวา่ร้อยละ90ใหค้วามนบัถือมากท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลี สวนน้ี
สร้างข้ึนเพื่ออุทิศถวายแด่พระวษิณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา่ พระนารายณ์กบัครุฑ มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณ์
ทรงครุฑอนังดงามและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก พระวษิณุมีความสูงถึง 150 ม. กวา้ง 64 ม.หล่อจากทองแดงกบั



 

 

ทองเหลือง หนกั4,000ตนั ส่วนรูปป้ันครุฑอยูด่า้นหลงัรูปป้ันพระวษิณุมีความสูง 18 ม. ส่วนประกอบสุดทา้ยคือรูป
ป้ันแขนของพระวษิณุ ขา้งหน่ึงชู1น้ิว อีกขา้งชู2น้ิว ซ่ึงสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซ่ึงจะเห็นวา่ถา้เสร็จสมบูรณ์ 
จะมีขนาดใหญ่มาก น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น คูต้าเซ็นเตอร์ เพื่อใหท้่านไดช็้อปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมทั้งหลาย 
อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีคุณพอใจ  

 
ค ่า            รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารบริการท่านอย่างไม่มีจ ากดั 

จากนั้น ชมการแสดงยามค ่าคืน ณ คลบัปาร์ต้ี บริการบาร์และของวา่ง เพื่อประสบการณ์อน ัน่าประทบัใจของท่าน 
แพ็คเกจเราไดร้วมบริการบาร์และของวา่ง ท่ีท่านสามารถด่ืมไดไ้ม่อั้น รวมทั้งของว่าง (คอกเทล เบียร์ไวน์แดง ,
ขาว ซอฟดร้ิง กาแฟ ชา ) 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  Club Med Bali Beach Resort https://www.clubmed.co.th/r/Bali/y 
 

 

วนัที่สาม คลบัเมด – สนามบินบาหล ี– กรุงเทพฯ        ( B / - / - ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 
จากนั้นใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสุ่สนามบิน 

xx.xx น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหล ีโดยสายการบินทีท่่านเลอื สู่กรุงเทพ  เที่ยวบินที ่.... 
xx.xx น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

ข้อควรควรทราบ :  
❖ ส าหรับท่านทีต้่องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสาย

การบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

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

https://www.clubmed.co.th/r/Bali/


 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรับ 2 ท่าน  

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 

05 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 
 25 สิงหาคม – 28 กนัยายน 2561 
06 ตุลาคม – 02 พฤศจกิายน 2561 

14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 8,000.- 

23-29 มิถุนายน 2561 
18-21 สิงหาคม 2561  

15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 8,500.- 

30 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2561 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 9,000.- 
 
 
 
ตารางบนิ สายการบินทีแ่นะน า 
สายการบิน  THAIAIR ASIA  ( FD ) 
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง  DMK-DPS FD396 06.15-11.30 
ขากลบั : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร DPS-DMK FD397 12.00-15.15 
สายการบิน  THAI AIR WAYS  ( TG ) 
ขาไป : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BKK-DPS TG431 09.35-14.55 
ขากลบั : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร DPS-BKK TG432 17.40-20.50 
สายการบิน  GARUDA INDONESIA ( GA ) 
ขาไป      : ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ต่อเคร่ือง: ท่าอากาศยานซูการ์โนฮตัตา 

BKK-CGK 
CGK - DPS 

GA865 
GA422 

06.35-10.05 
13.10-16.10 

ขากลบั : ออกจากท่าอากาศยานสนามบินงูระห์ไร 
ต่อเคร่ือง: ท่าอากาศยานซูการ์โนฮตัตา 

DPS – CGK 
CGK - BKK 

GA409 
GA864 

14.05-15.00 
16.40-20.10 

 
 
 



 

 

 
อตัรานีร้วม 

• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
• ค่าชิต้ีทวัร์ 1 วนั เลือกได ้1 รายการ พร้อมไกดท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ)  
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋เด่ียว ราคาข้ึนอยูก่บัวนัท่ีเดินทาง) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
• ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
• ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
• ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
• ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
• ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
• ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 10USD. 

เงือ่นไขการเดินทาง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 
 ราคาท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป  
 โรงแรมอาจมีการเปล่ียนแปลง เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานะท่ีนัง่วา่งของตัว๋เคร่ืองบิน และสถานะหอ้งพกั ราคา

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 หากไดรั้บการยืนยนัสถานะเรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการช าระเงินทนัที หรือ ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขท่ีทางสายการบินและทางโรงแรม

ก าหนดข้ึนมา 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 



 

 

➢ ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  

➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

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 ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่
อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 



 

 

❖ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้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 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมบีินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต า่กว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผู้เดนิทางต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายเอง 


