
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร – เกาะบาหล ี– วดัเม็งว ี– วดัเบซากหี ์

(-/L/D) 
03.00  พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู2 เคาน์เตอร ์1 สายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ที�ของ

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
06.00   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเที�ยวบนิ FD396 
11.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร หรอืในอกีชื�อ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชั�วโมง) 
เที6ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นชม วดัเม็งว ี(ทามานอายุน) วัดที�สวยงามที�สดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวี
ใชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวเีท่านั�นถูกสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที� 17 ที�มคีวามสวยงามมสีระนํ�าลอ้มรอบ
บรเิวณวดัอนังดงาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเบซากหี ์เป็นวดัที�มคีวามสําคัญที�สดุบนเกาะบาหล ีคนบาหลยีกใหเ้ป็นวัด เป็นวดัในศาสนาฮนิดทูี�ใหญ่
ที�สุดของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดิ@สทิธิ@ที�สุดเหนือวัดทั �งปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆ อกี 23 แห่ง 
แหง่ที�เรยีงรายอยูเ่ป็นขั �นๆ กวา่ 7 ขั �นไปตามไหลเ่ขา มฉีากหลงัคอืภเูขาไฟกนุุงอากงุ เป็นภเูขาไฟที�สงูที�สดุของเกาะบาหล ี

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
พกัที6 EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรอืเทยีบเทา่* 
วนัที6สอง ชมระบําบารอง แดนซ ์– หมู่บา้นคนิตามาน ี– บาหล ีสวงิ – ภูเขาไฟบาตูร ์– ทะเลสาบบาตูร ์– วหิารเทมภคัศิ

รงิค ์– ตลาดปราบเซยีน (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังจากนั�นนําท่านสูห่มู่บา้น BATU BULAN VILLAGE เพื�อ ชมระบําบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะการแสดงที�เป็นเอกลักษณ์
ของชาวเกาะบาหลี อนิโดนีเซีย บารองเป็นสัตวใ์นตํานาน ซึ�งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทน
วญิญาณดงีาม ซึ�งเป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์่อสูก้ับรังดา ตัวละครที�เป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณชั�วรา้ย บารอง แดนซเ์ป็น
นาฏกรรมศักดิ@สทิธิ@ การร่ายรํามีท่าทอี่อนชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ นําท่านแวะชมสนิคา้เครื�องเงนิ หัตถกรรม ที�เป็น
ศลิปะของเกาะบาหล ี
 
นําท่านเดนิทางขึ�นสู ่หมู่บา้นคนิตามาน ีตั �งอยู่บนระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึ�งในอาณาจักรยุคตน้ ๆ บนเกาะ
บาหล ี

เที6ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 
นําท่านชม ภูเขาไฟบาตูร ์ภูเขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตูร ์เป็นทะเลสาบซึ�งเกดิจากการยุบตัวของภูเขาไฟบา
ตรู ์ซึ�งมขีนาดใหญ่ที�สดุในบาหลแีละตั �งอยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟที�ยังคกุรุ่นอยู่ มคีวามสงูเหนือระดับนํ�าทะเล 1,717 เมตร นําทา่น
เดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาตป่ิาสน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนา
ขั �นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิถา่ยรูปกับทัศนยีภาพที�งดงามราวสรวงสวรรค ์

 
การมาเยื�อนที�เกาะบาหลแีห่งนี� กจิกรรมอกีอย่างนงึที�เป็นไฮไลทส์ําหรับที�นี�ก็คอื บาหล ีสวงิ (Bali Swing) เป็นการนั�งชงิชา้ที�
มคีวามสงูมากๆ นอกจากจะหวาดเสยีวแลว้ท่านยังจะไดพ้บกับทัศนียภาพธรรมชาตขิองเกาะบาหลอีย่างน่าตื�นตาตื�นใจเป็น
อย่างยิ�ง ทั �งนี�การขึ�นเลน่ชงิชา้ในจุดที�ระบุในโปรแกรมรวมค่าเล่นกจิกรรมนี�แลว้ ยกเวน้จุดที�นอกเหนือโปรแรกมระบ ุขอ้ควร
ระวังและคําแนะนําของการเลน่ บาหล ีสวงิ คอืผูเ้ล่นจําเป็นตอ้งฟังคําแนะนําจากเจา้หนา้อย่างเคร่งคัด และจําเป็นตอ้งเซ็น
ยนิยอมการเลน่เครื�องเลน่นี�เนื�องจากถอืเป็นกจิกรรมผาดโผนชนดิหนึ�ง 

 
หลังจากนั�นเดนิทางสูว่หิารที�ศักดิ@สทิธิ@ วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดิ@สทิธิ@) สรา้งในศตวรรษที� 13 เป็นวหิารศักดิ@สทิธส์มัย
โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านั�น ชมบ่อนํ�าพุศักดิ@สทิธิ@ ที� TIRTA EMPUL  ที�ผุดขึ�นจากใตด้นิเป็น
พันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิ@สทิธิ@ และแท่นบูชาเทพที�ศักดิ@สทิธิ@และมหัศจรรย ์ทําเนียบประธานาธบิดบีนเนินเขา 
ดา้นหนา้ปากถํ�าเป็นสระศักดิ@สทิธิ@ มนํี�าไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชื�อวา่ ถา้ใครอยากมลีกู 
ลองมาดื�มหรอือาบนํ�าที�นี� จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งย่าน ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พื�นเมอืงในตลาด และราคาถูกที�สดุ
ในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพื�นเมอืงชมถํ�าชา้งศกัดิ@สทิธิ@ ที�มรีูปปั�นพระพฒิเนศอยู ่ 

 
ตลาดแห่งนี�เต็มไปดว้ยของพื�นเมืองหลากหลาย อาทิเช่น ผา้บาตกิ เครื�องไมแ้กะสลัก อาหารแบบสตรีทฟู๊ ด และสละ
อนิโดนีเซยี ซึ�งเป็นที�นิยมอย่างมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท้ี�จะลิ�มลองสละหวานกรอบลกูใหญ่โต ที�เป็นพันธเ์ฉพาะของ
อนิโดนเีซยี 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
พกัที6 EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL*หรอืเทยีบเทา่* 
 
วนัที6สาม วานากริฮิลิล ์– ประตสูวรรค ์– เทอืกเขาเบดกูลั – วดัอุลนั ดานู – ทะเลสาบบราตนั – วหิารทานาล็อท (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ วานากริฮิลิล ์ตั �งอยู่ในมนุดคุหมูบ่า้นนอกเสน้ทางประมาณสองชั�วโมงทางตอนเหนอืของอบูดุ
ซึ�งไดรั้บความนยิมและกลายเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวสําหรับผูค้นที�ช ื�นชอบในการถา่ยภาพ  
นําท่านชม ประตูสวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ที�วา่กันวา่เป็นเสน้ทางสูค่วามสงบสขุ และเป็นอกีนงึที�
ไฮไลทท์ี�คนรยิมมาและมชีื�อเสยีงอย่างมาก 

 
เที6ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (7) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม วดัอุลนั ดานู อยู่ในระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับนํ�าทะเล ตั �งอยู่บรเิวณกลางนํ�ารมิทะเลสาบบราตาน มฉีาก
หลังเป็นภูเขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคั�นดว้ยปยุเมฆสขีาว วดันี�สรา้งตั �งแตส่มัยศตวรรษที� 17 เพื�อใชทํ้าพธิทีางศาสนาพุทธ
และฮนิด ูรวมทั �งอทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแห่งสายนํ�า บรเิวณที�ไม่สามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซึ�งมหีลังคา
ทรงสงูที�รียกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชั �น สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปีวัดแห่งนี�
ตั �งอยู่รมิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบที�มี มนตข์ลัง ฉากหลังคอืทุ่งนาขั �นบันไดที�ค่อย ๆ ลาดต่ําลง เป็นทะเลสาบที�มี
ชื�อเสยีง ซึ�งมีรีสอร์ทใหนั้กท่องเที�ยวที�ตอ้งการธรรมชาตแิบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หาก
ปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิที�สวยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ เรื�อยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี� ยังเป็น
ศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้าํสรา้งความตื�นเตน้ เชน่ สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงอูันศักดิ@สทิธิ@ของศาสนาฮนิด ูซึ�งสรา้งไวเ้พื�อบชูาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวหิาร
โบราณ สรา้งขึ�นในครสิต์ศตวรรษที� 11 ซึ�งสรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลก
ตาของวหิารศกัดิ@สทิธิ@ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
พกัที6 EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรอืเทยีบเทา่* 
 
วนัที6ส ี6 สวนพระวษิณุ – วหิารอูลูวาตู – หา้งกฤษณะ (สิUนคา้ทอ้งถิ6น) – ชายหาดจมิบารนั – อนุสาวรยีม์หาภารตะ – ทา่

อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นั�นเดนิทางชม สวนพระวษิณุ ที�มอีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึ�งตวั จําลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้อง
โลก เป็นรูปปั�นพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขี�นกครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่ง
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 �งอยู่บนหนา้ผาสูงเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ที�งดงามอกีมุม
หนึ�งของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายที�มาชมุนุมกนัที�วหิาร (กรุณาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของทา่น และหา้มลบูหัวลงิ
โดยเด็ดขาด อาจเกดิอนัตรายได)้ 

 
เที6ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (10) 

 
จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง รา้นขายของฝาก KRISANA ซึ�งเป็นศนุยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝากตา่งๆมากมายในราคาที�ถูก
สดุๆ อาทเิชน่ เสื�อผา้ กระเป๋า ของกนิ ของที�ระลกึ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร 
เกาะบาหล ี
นําท่านเดนิทางสู่ ชายหาดจมิบารนั เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและทอ้งนํ�าสคีราม ตั �งอยู่
บรเิวณชอ่งแคบของเกาะบาหล ีบนเสน้ทางโซนทศิใตข้องสนามบนิงรูาหไ์ร โดยที�จมิบารันมชีายหาดอยู่ 2 ฝั�ง ดา้นตะวันตก
ตดิกับอา่วจมิบารัน มโีรงแรมและรสีอรต์หรูหราเพิ�งเปิดใหม่ผุดขึ�นหลายแห่ง สว่นตะวันออกเป็นที�ตั �งของท่าเรอืบนัีว บรเิวณ
ชายหาดจมิบารัน นักท่องเที�ยวนิยมไปนั�งกนิบรรยากาศชมพระอาทติยต์กดนิ บนฉากของววิทวิทัศน์ที�งามตา อกีทั �งยังเป็น
แหล่งที�พลุกพล่านและสสีันของภาพชวีติหมู่บา้นชาวประมง มปีลาสดๆมาขายนักท่องเที�ยวใหไ้ดล้ิ�มลองปิ� งย่างกันรมิชาย
หาก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... รบัประทานอาหารพรอ้มชมววิพระอาทติยต์กดนิ (11) 
  
 นําทา่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรื�องราวการสูร้บของเทพใน

ตํานานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรื�องราวความขัดแยง้ของพี�นอ้งสองตระกูลระหว่างตระกลูเการพ และตระกลูปาณฑพ จน
บานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึ�งมพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจํานวนมากกล่าวกันวา่นี�คอืการตอ่สูร้ะหวา่งฝ่าย
ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชั�ว ซึ�งในที�สดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครั�งนี� ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บ
ภาพที�ระลกึกอ่นจะนําทา่นกลบัสูส่นามบนินานาชาตงิรูะหไ์ร 

วนัที6หา้ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ (-/-/-) 
01.35   นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เที�ยวบนิที� FD399 
04.50  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

************************************************************* 
** หากทา่นที6ตอ้งออกต ัXวภายใน (เครื6องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที6เจา้หนา้ที6ทุกคร ัUงกอ่นทําการออกต ัXวเนื6องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี6ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นที6ใชบ้รกิาร *** 

*รายการทวัรอ์าจมกีารสลบัปรบัเปลี6ยนโปรแกรม 
ท ัUงนีUจะคํานงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องนกัทอ่งเที6ยวเป็นหลกั* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิาร  

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุํ6ากวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํ6ากวา่11ปี) 

พกัเดี6ยว
เพิ6ม 

ราคาไม่
รวมต ัXว 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

28 ก.พ. - 04 ม.ีค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

14 - 18 มนีาคม 2562 18,999 18,999 18,999 3,500 13,999 

21 - 25 มนีาคม 2562 18,999 18,999 18,999 3,500 13,999 

28 ม.ีค. - 01 เม.ย. 2562 18,999 18,999 18,999 3,500 13,999 

10 - 14 เมษายน 2562 26,999 26,999 26,999 4,000 18,999 

11 - 15 เมษายน 2562 27,999 27,999 27,999 4,000 18,999 

13 - 17 เมษายน 2562 28,999 28,999 28,999 4,000 18,999 

18 - 22 เมษายน 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

09 - 13 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

23 - 27 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

30 พ.ค. - 03 ม.ีค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

13 - 17 มถิุนายน 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

20 - 24 มถิุนายน 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

27 ม.ิย. - 01 ก.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

04 - 08 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

11 - 15 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

18 - 22 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

01 - 05 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ6น 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัUน ไมเ่ช่นน ัUนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัUงส ิUน เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัXวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี6ถว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัUง เพื6อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัUงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึUนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิa
ในการเลื6อนการเดนิทาง หรอืเปลี6ยนแปลงราคา 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิaในการคนืมดัจําท ัUงหมด เนื6องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัXวเครื6องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที6เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีUามนัที6ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที6

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัXวเมื6อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื6องจากเงื6อนไขของสายการบนิ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีUรวม 
� คา่ตัeวเครื�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)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีUไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิ6น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
�คา่ภาษมีูลคา่เพิ6ม 7% และภาษหีกั ณ ที6จา่ย 3% 
 
เง ื6อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

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

 
เง ื6อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

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

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตัeวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

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

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

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื6อนไขและขอ้กําหนดอื6นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทวัรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ@ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัeวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัeวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

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

รวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ  

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

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี6ยวกบัการนําแบตเตอรี6สํารองขึUนไปบนเครื6องบนิดงันีU แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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