
              

 

    

 

 
 
 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร – เกาะบาหล ี– สวนพระวษิณุ - วหิาร

อลูวูาต ู– ชายหาดจมิบารนั (-/L/D) 



              

 

    

03.00  พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์1 สายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ที�ของ
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

06.00   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเที�ยวบนิ FD396 
11.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชื�อ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชั�วโมง) 
เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นั�นเดนิทางชม สวนพระวษิณุ ที�มอีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญค่รึ�งตวั จําลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้อง
โลก เป็นรปูปั�นพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขี�นกครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่
อสิรเสรภีาพของชาวฮนิดู ซึ�งเป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนํ�าหนัก 4,000 ตัน  สวน
วษิณุแห่งนี�มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที�แห่งนี�ยังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง ไว ้
ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  
 

 
 
จากนั�นนําท่านเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู ที�ตั �งอยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ที�งดงามอกีมุม
หนึ�งของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายที�มาชมุนุมกนัที�วหิาร (กรุณาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของท่าน และหา้มลบูหัวลงิ
โดยเด็ดขาด อาจเกดิอนัตรายได)้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ชายหาดจมิบารนั เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร ์ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและทอ้งนํ�าสคีราม ตั �งอยู่
บรเิวณชอ่งแคบของเกาะบาหล ีบนเสน้ทางโซนทศิใตข้องสนามบนิงรูาหไ์ร โดยที�จมิบารันมชีายหาดอยู ่2 ฝั�ง ดา้นตะวันตก
ตดิกับอา่วจมิบารัน มโีรงแรมและรสีอรต์หรูหราเพิ�งเปิดใหม่ผุดขึ�นหลายแหง่ สว่นตะวันออกเป็นที�ตั �งของท่าเรอืบนัีว บรเิวณ
ชายหาดจมิบารัน นักท่องเที�ยวนยิมไปนั�งกนิบรรยากาศชมพระอาทติยต์กดนิ บนฉากของววิทวิทัศน์ที�งามตา อกีทั �งยังเป็น
แหล่งที�พลุกพล่านและสสีันของภาพชวีติหมู่บา้นชาวประมง มปีลาสดๆมาขายนักท่องเที�ยวใหไ้ดล้ิ�มลองปิ�งย่างกันรมิชาย
หาก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 
พกัที8 EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรอืเทยีบเทา่* 
 
วนัที8สอง วหิารเทมภคัศริงิค ์- ตลาดปราบเซยีน - หมู่บา้นคนิตามาน ี- ภูเขาไฟบาตูร ์- ทะเลสาบบาตูร ์– วดัเบซากหี ์

(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังจากนั�นเดนิทางสูว่หิารที�ศักดิIสทิธิI วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดิIสทิธิI) สรา้งในศตวรรษที� 13 เป็นวหิารศักดิIสทิธส์มัย

โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านั�น ชมบอ่นํ�าพุศักดิIสทิธิI ที� TIRTA EMPUL  ที�ผุดขึ�นจากใตด้นิเป็น
พันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิIสทิธิI และแท่นบูชาเทพที�ศักดิIสทิธิIและมหัศจรรย ์ทําเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา 
ดา้นหนา้ปากถํ�าเป็นสระศักดิIสทิธิI มนํี�าไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชื�อวา่ ถา้ใครอยากมลีกู 
ลองมาดื�มหรอือาบนํ�าที�นี� จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 



              

 

    

 
 
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งย่าน ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พื�นเมอืงในตลาด และราคาถกูที�สดุ
ในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพื�นเมอืงชมถํ�าชา้งศกัดิIสทิธิI ที�มรีปูปั�นพระพฒิเนศอยู ่ 
 
 

ตลาดแห่งนี�เต็มไปดว้ยของพื�นเมอืงหลากหลาย อาทเิชน่ ผา้
บาตกิ เครื�องไมแ้กะสลัก อาหารแบบสตรทีฟู๊ ด และสละอนิโดนีเซยี 
ซึ�งเป็นที�นยิมอยา่งมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท้ี�จะลิ�มลองสละหวาน
กรอบลกูใหญโ่ต ที�เป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนเีซยี 
 
 
 
 

 
 
นําท่านเดนิทางขึ�นสู ่หมูบ่า้นคนิตามาน ีตั �งอยู่บนระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึ�งในอาณาจักรยุคตน้ ๆ บนเกาะ
บาหล ีนําทา่นชม ภเูขาไฟบาตรู ์ภเูขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซึ�งเกดิจากการยบุตวัของภเูขา
ไฟบาตูร ์ซ ึ�งมขีนาดใหญ่ที�สดุในบาหลแีละตั �งอยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟที�ยังคุกรุ่นอยู่ มคีวามสงูเหนือระดับนํ�าทะเล 1,717 เมตร 



              

 

    

นําทา่นเดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของแนวภเูขาทา่มกลางธรรมชาตป่ิาสน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหบุเขาทุง่
นาขั �นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิถา่ยรปูกบัทัศนยีภาพที�งดงามราวสรวงสวรรค ์
 
 

 
 
เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเบซากหี ์เป็นวดัที�มคีวามสําคญัที�สดุบนเกาะบาหล ีคนบาหลยีกใหเ้ป็นวดั เป็นวดัในศาสนาฮนิดทูี�ใหญ่

ที�สุดของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดิIสทิธิIที�สุดเหนือวัดทั �งปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆ อกี 23 แห่ง 
แหง่ที�เรยีงรายอยูเ่ป็นขั �นๆ กวา่ 7 ขั �นไปตามไหลเ่ขา มฉีากหลงัคอืภเูขาไฟกนุุงอากงุ เป็นภเูขาไฟที�สงูที�สดุของเกาะบาหล ี

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที8 EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL*หรอืเทยีบเทา่* 
 
วนัที8สาม ชมระบําบารอง แดนซ์ - วดัเม็งว ี- เทือกเขาเบดูกลั - วดัอุลนั ดานู - ทะเลสาบบราตนั –วหิารทานาล็อท 

(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังจากนั�นนําท่านสู่หมู่บา้น BATU BULAN VILLAGE เพื�อ ชมระบําบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะการแสดงที�เป็นเอกลักษณ์

ของชาวเกาะบาหลี อนิโดนีเซยี บารองเป็นสัตวใ์นตํานาน ซึ�งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทน



              

 

    

วญิญาณดงีาม ซึ�งเป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้ับรังดา ตัวละครที�เป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณชั�วรา้ย บารอง แดนซเ์ป็น
นาฏกรรมศักดิIสทิธิI การร่ายรํามที่าทอี่อนชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ นําท่านแวะชมสนิคา้เครื�องเงนิ หัตถกรรม ที�เป็น
ศลิปะของเกาะบาหล ี

 

 
 
นําท่านชม วดัเม็งว ี(ทามานอายนุ) วัดที�สวยงามที�สดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวดัหลวงของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวี
ใชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวเีท่านั�นถูกสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที� 17 ที�มคีวามสวยงามมสีระนํ�าลอ้มรอบ
บรเิวณวดัอนังดงาม 
 

 
เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

หลังจากนั�นเดนิทางขึ�นสู่ เทอืกเขาเบดูกลั เทือกเขาที�งดงาม อากาศเย็นตลอดทั �งปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไมต้่างๆ 
ทัศนยีภาพของบาหล ีระหวา่งขึ�นบนเทอืกเขาเบดกูลั หมูบ่า้นดชัทแ์ละ ปรุะอนัที�งดงามสองขา้งทางขึ�นภเูขา  
 



              

 

    

 
 
นําท่านชม วดัอลุนั ดานู อยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับนํ�าทะเล ตั �งอยูบ่รเิวณกลางนํ�ารมิทะเลสาบบราตาน มฉีาก
หลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคั�นดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี�สรา้งตั �งแตส่มัยศตวรรษที� 17 เพื�อใชทํ้าพธิทีางศาสนาพุทธ
และฮนิด ูรวมทั �งอทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายนํ�า บรเิวณที�ไมส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซึ�งมหีลังคา
ทรงสูงที�รยีกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชั �น สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปีวัดแห่งนี�
ตั �งอยู่รมิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบที�ม ีมนตข์ลัง ฉากหลังคอืทุ่งนาขั �นบันไดที�ค่อย ๆ ลาดต่ําลง เป็นทะเลสาบที�มี
ชื�อเสยีง ซึ�งมรีีสอร์ทใหนั้กท่องเที�ยวที�ตอ้งการธรรมชาตแิบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หาก
ปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิที�สวยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ เรื�อยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี� ยังเป็น
ศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้าํสรา้งความตื�นเตน้ เชน่ สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงอูันศกัดิIสทิธิIของศาสนาฮนิด ูซึ�งสรา้งไวเ้พื�อบชูาเทพเจา้แหง่มหาสมทุรเป็นวหิาร
โบราณ สรา้งขึ�นในครสิต์ศตวรรษที� 11 ซึ�งสรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลก
ตาของวหิารศกัดิIสทิธิI 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที8 EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรอืเทยีบเทา่* 
 



              

 

    

วนัที8ส ี8 ยา่นคูตา้ เซ็นเตอร ์– อนุสาวรยีม์หาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร – ท่าอากาศยานดอนเมอืง – 
กรงุเทพฯ (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นแวะชม อนสุาวรยีม์หาภารตะ ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรื�องราวการสูร้บของเทพใน
ตํานานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรื�องราวความขัดแยง้ของพี�นอ้งสองตระกลูระหวา่งตระกลูเการพ และตระกลูปาณฑพ จน
บานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึ�งมพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจํานวนมากกลา่วกันวา่นี�คอืการตอ่สูร้ะหวา่งฝ่าย
ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชั�ว ซึ�งในที�สดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครั �งนี� ใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บ
ภาพที�ระลกึกอ่นจะนําทา่นกลบัสูส่นามบนินานาชาตงิรูะหไ์ร 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร เกาะบาหล ี

12.00   นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ เที�ยวบนิที� FD397 
15.15  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นที8ตอ้งออกต ัRวภายใน (เครื8องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที8เจา้หนา้ที8ทกุคร ัVงกอ่นทําการออกต ัRวเนื8องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี8ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที8ใชบ้รกิาร *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุํ8ากวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํ8ากวา่11ปี) 

พกัเดี8ยว
เพิ8ม 

ราคาไม่
รวมต ัRว 

06 – 09 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 

11 – 14 เมษายน 2562 20,999 20,999 20,999 4,000 16,999 



              

 

    

12 – 15 เมษายน 2562 21,999 21,999 21,999 4,000 16,999 

13 – 16 เมษายน 2562 22,999 22,999 22,999 4,000 16,999 

27 – 30 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999 

11 – 14 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

25 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

07 – 10 มถินุายน 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

13 – 16 มถินุายน 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

20 – 23 มถินุายน 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

27 – 30 มถินุายน 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 3,000 13,999 

14 – 17 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 3,000 13,999 

25 – 28 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

02 – 05 สงิหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ8น 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัVน ไมเ่ชน่น ัVนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัVงส ิVน เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัRวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี8ถว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัVง เพื8อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัVงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึVนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ`
ในการเลื8อนการเดนิทาง หรอืเปลี8ยนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̀นการคนืมดัจาํท ัVงหมด เนื8องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัRวเครื8องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที8เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี Vามนัที8ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที8

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัRวเมื8อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื8องจากเงื8อนไขของสายการบนิ 

 
 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีVรวม 
� คา่ตั\วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีVไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิ8น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
�คา่ภาษมีลูคา่เพิ8ม 7% และภาษหีกั ณ ที8จา่ย 3% 
 
เง ื8อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  



              

 

    

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื8อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั\วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื8อนไขและขอ้กําหนดอื8นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิIในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั\วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั\วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ

รวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได ้



              

 

    

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี8ยวกบัการนําแบตเตอรี8สํารองขึVนไปบนเครื8องบนิดงันีV แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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