
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร - เกาะบาหล ี(-/-/D) 

10.00  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8 สายการบนิ THAI LION AIR โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

12.55   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทีย่วบนิ SL258 

18.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  
 หลงัจากอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

พกัที ่ EDELWEISS PRIMO HOTEL / LEGAIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง วหิารเทมภคัศริงิค ์- ตลาดปราบเซยีน - บาหล ีสวงิ (น ัง่ชงิชา้) - หมูบ่า้นคนิตามาน ี- ภูเขาไฟบาตรู ์- ทะเลสาบ

บาตรู ์- วดัเบซากหี ์(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

หลังจากนัน้เดนิทางสูว่หิารทีศ่ักดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดิส์ทิธิ)์ สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัย
โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านัน้ ชมบ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็น

พันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่บูชาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนียบประธานาธบิดบีนเนินเขา 

ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู 
ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถูกทีส่ดุ
ในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมอืงชมถ ้าชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีูปปั้นพระพฒิเนศอยู่ สนุกสนานไปกับการตอ่รองราคา ร ตลาด

แหง่นี ้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตลาดแห่งนี้เต็มไปดว้ยของพืน้เมอืงหลากหลาย อาทเิชน่ ผา้
บาตกิ เครื่องไมแ้กะสลัก อาหารแบบสตรีทฟู๊ ด และสละอนิโดนีเซยี 

ซึง่เป็นที่นิยมอย่างมาก ใครมาบาหลีพลาดไมไดท้ี่จะลิ้มลองสละ

หวานกรอบลกูใหญโ่ต ทีเ่ป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนเีซยี 

 
 
น าท่านเดนิทางขึน้สู ่หมู่บา้นคนิตามาน ีตัง้อยู่บนระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคตน้ ๆ บนเกาะ

บาหล ี 
 

การมาเยื่อนที่เกาะบาหลีแห่งนี้ กจิกรรมอีกอย่างนึงที่เป็นไฮไลท์

ส าหรับทีน่ี้ก็คอื บาหล ีสวงิ (Bali Swing) เป็นการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูมากๆ 
นอกจากจะหวาดเสยีวแลว้ทา่นยังจะไดพ้บกับทัศนียภาพธรรมชาตขิองเกาะ

บาหลอีย่างน่าตืน่ตาตืน่ใจเป็นอย่างยิง่ ทัง้นี้การขึน้เล่นชงิชา้ในจุดทีร่ะบุใน
โปรแกรมรวมค่าเล่นกจิกรรมนี้แลว้ ยกเวน้จุดทีน่อกเหนือโปรแรกมระบุ ขอ้

ควรระวังและค าแนะน าของการเล่น บาหลี สวิง คือผูเ้ล่นจ าเป็นตอ้งฟัง

ค าแนะน าจากเจา้หนา้อย่างเคร่งคัด และจ าเป็นตอ้งเซ็นยินยอมการเล่น
เครือ่งเลน่นีเ้นือ่งจากถอืเป็นกจิกรรมผาดโผนชนดิหนึง่ 

 
 

น าทา่นชม ภูเขาไฟบาตูร ์ภูเขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตูร ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยุบตัวของภูเขาไฟบา

ตรู ์ซึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบาหลแีละตัง้อยู่ดา้นขา้งภเูขาไฟทียั่งคกุรุ่นอยู ่มคีวามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 1,717 เมตร น าทา่น
เดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาตป่ิาสน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนา

ขัน้บนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิถา่ยรูปกับทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเบซากหี ์เป็นวัดทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุบนเกาะบาหล ีคนบาหลยีกใหเ้ป็นวดั เป็นวดัในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่
ทีส่ดุของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุเหนือวัดทัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัดเล็กๆ อกี 23 แห่ง 

แหง่ทีเ่รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆ กวา่ 7 ขัน้ไปตามไหลเ่ขา มฉีากหลงัคอืภเูขาไฟกนุุงอากงุ เป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุของเกาะบาหล ี
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัที ่ EDELWEISS PRIMO HOTEL / LEGAIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ชมระบ าบารอง แดนซ ์- วดัเม็งว ี- เทอืกเขาเบดูกลั - วดัอุลนั ดานู - ทะเลสาบบราตนั - วหิารทานาล็อท 
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังจากนัน้น าท่านสูห่มู่บา้น BATU BULAN VILLAGE เพื่อ ชมระบ าบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลักษณ์
ของชาวเกาะบาหล ีอนิโดนีเซยี บารองเป็นสัตว์ในต านาน ซึง่มีหลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลักษณ์แทน

วญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์่อสูก้ับรังดา ตัวละครทีเ่ป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็น



 
 
 
 
 
 
 
 

นาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การร่ายร ามที่าทอี่อนชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ น าท่านแวะชมสนิคา้เครื่องเงนิ หัตถกรรม ทีเ่ป็น
ศลิปะของเกาะบาหล ี

 

 
น าทา่นชม วดัเม็งว ี(ทามานอายุน) วดัทีส่วยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวี

ใชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวเีทา่นัน้ถูกสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีม่คีวามสวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบ

บรเิวณวดัอนังดงาม 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 

หลังจากนั้นเดนิทางขึน้สู่ เทอืกเขาเบดูกลั เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ,้ ผัก, ตน้ไมต้่างๆ 
ทศันยีภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูลั หมูบ่า้นดชัทแ์ละ ปรุะอนัทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าทา่นชม วดัอุลนั ดานู อยู่ในระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่บรเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบราตาน มฉีาก

หลังเป็นภูเขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคั่นดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิทีางศาสนาพุทธ
และฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแห่งสายน ้า บรเิวณทีไ่ม่สามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีกัษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลังคา

ทรงสงูทีร่ียกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ท่านจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแห่งนี้

ตัง้อยู่รมิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉากหลังคอืทุ่งนาขัน้บันไดทีค่่อย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ี
ช ือ่เสยีง ซึง่มีรีสอร์ทใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หาก

ปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากุง เรื่อยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็น
ศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวหิาร

โบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลก
ตาของวหิารศกัดิส์ทิธิ ์



 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO HOTEL / LEGAIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ สวนพระวษิณุ - วหิารอูลูวาตู - อนุสาวรยีม์หาภารตะ - ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร - ท่าอากาศยานดอน

เมอืง - กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้อง

โลก เป็นรูปปัน้พระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่ง
อสิรเสรีภาพของชาวฮนิดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวน

วษิณุแห่งนี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่ห่งนี้ยังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเช่น ระบ าบารอง ไว ้
ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (9) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทีง่ดงามอกีมุม
หนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่หิาร (กรุณาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของทา่น และหา้มลบูหัวลงิ
โดยเด็ดขาด อาจเกดิอนัตรายได)้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าทา่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรือ่งราวการสูร้บของเทพใน

ต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรื่องราวความขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จน
บานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมากกลา่วกันวา่นี่คอืการต่อสูร้ะหวา่งฝ่าย

ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชัว่ ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี้ ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บ

ภาพทีร่ะลกึกอ่นจะน าทา่นกลบัสูส่นามบนินานาชาตงิรูะหไ์ร 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร เกาะบาหล ี

19.20   น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD397 
23.05  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมต ัว๋ 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 11,999 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

02 – 05 มนีาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 10,999 

09 – 12 มนีาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 11,999 

14 – 17 มนีาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

15 – 18 มนีาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

16 – 19 มนีาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 11,999 

21 – 24 มนีาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

22 – 25 มนีาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 12,999 

23 – 26 มนีาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 11,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิ

ตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 
 

 
 


