
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร - เกาะบาหล ี- จมิบารนั  

            (-/-/D) 

 

10.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู7 เคาน์เตอร ์8 สายการบนิ THAI LION AIR 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

12.55   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทีย่วบนิ SL258 

18.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 



เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซฟู๊๊ ด สไตลบ์าหล ี(1)  

หลังจากอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง วหิารเทมภคัศริงิค ์- ตลาดปราบเซยีน - หมูบ่า้นคนิตามาน ี- ภเูขาไฟบาตรู ์- ทะเลสาบบาตรู ์- วดัเบ

ซากหี ์                    (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

หลังจากนัน้เดนิทางสูว่หิารทีศั่กดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพศัุกดิส์ทิธิ)์ สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิาร

ศักดิส์ทิธ์สมัยโบราณใชป้ระกอบพธิีทางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิ์เท่านั้น ชมบ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที่ TIRTA 

EMPUL ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศั์กดิส์ทิธิ ์และแท่นบชูาเทพทีศั่กดิส์ทิธิแ์ละ

มหัศจรรย ์ท าเนียบประธานาธบิดีบนเนินเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มีน ้าไหลพุ่งจากปากปล่อง

แกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลาน

เต็มเมอืง 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และ

ราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีูปปั้นพระพฒิเนศอยู ่สนุกสนานไปกับ

การตอ่รองราคา ร ตลาดแหง่นี้  

ตลาดแห่งนี้เต็มไปดว้ยของพืน้เมอืงหลากหลาย อาทเิชน่ ผา้บาตกิ เครื่องไมแ้กะสลัก อาหารแบบสตรีทฟู๊ ด 

และสละอนิโดนีเซยี ซึง่เป็นทีน่ยิมอยา่งมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท้ีจ่ะลิม้ลองสละหวานกรอบลกูใหญโ่ต ที่

เป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนีเซยี 

น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่หมูบ่า้นคนิตามาน ีตัง้อยูบ่นระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ในอาณาจักรยคุตน้ 

ๆ บนเกาะบาหล ี 

การมาเยือ่นทีเ่กาะบาหลแีหง่นี้ กจิกรรมอกีอยา่งนงึทีเ่ป็นไฮไลทส์ าหรับทีน่ี้ก็คอื บาหล ีสวงิ (Bali Swing) เป็น

การน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสูงมากๆ นอกจากจะหวาดเสยีวแลว้ท่านยังจะไดพ้บกับทัศนียภาพธรรมชาตขิองเกาะ

บาหลอียา่งน่าตืน่ตาตืน่ใจเป็นอยา่งยิง่ ทัง้นี้การขึน้เลน่ชงิชา้ในจุดทีร่ะบใุนโปรแกรมรวมคา่เลน่กจิกรรมนี้แลว้ 

ยกเวน้จุดทีน่อกเหนือโปรแรกมระบ ุขอ้ควรระวังและค าแนะน าของการเลน่ บาหล ีสวงิ คอืผูเ้ลน่จ าเป็นตอ้งฟัง

ค าแนะน าจากเจา้หนา้อยา่งเคร่งคัด และจ าเป็นตอ้งเซ็นยนิยอมการเล่นเครือ่งเล่นนี้เนื่องจากถอืเป็นกจิกรรม

ผาดโผนชนดิหนึง่ (ไมร่วมคา่ขึน้) 

น าท่านชม ภูเขาไฟบาตูร ์ภูเขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตูร ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยบุตัว

ของภูเขาไฟบาตูร์ ซ ึง่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตัง้อยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือ

ระดับน ้าทะเล 1,717 เมตร น าทา่นเดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของแนวภเูขาทา่มกลางธรรมชาตป่ิา

สน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผา่นหบุเขาทุง่นาขัน้บนัได อนัเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ

ถา่ยรปูกบัทัศนียภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเบซากหี ์เป็นวัดที่มีความส าคัญทีสุ่ดบนเกาะบาหล ีคนบาหลียกใหเ้ป็นวัด เป็นวัดใน

ศาสนาฮนิดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ี่สุดเหนือวัดทัง้ปวง มีบรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล 

ประกอบดว้ยวัดเล็กๆ อกี 23 แหง่ แหง่ทีเ่รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆ กวา่ 7 ขัน้ไปตามไหลเ่ขา มฉีากหลังคอืภเูขาไฟกุ

นุงอากงุ เป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุของเกาะบาหล ี

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4)  

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 



 

วนัทีส่าม ชมระบ าบารอง แดนซ ์- วดัเม็งว ี- เทอืกเขาเบดูกลั - วดัอุลนั ดานู - ทะเลสาบบราตนั - วหิารทา

นาล็อท                      (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังจากนัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้น BATU BULAN VILLAGE เพือ่ ชมระบ าบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหล ีอนิโดนีเซยี บารองเป็นสัตวใ์นต านาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และ

เป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์่อสูก้ับรังดา ตัวละครทีเ่ป็นสัญลักษณ์แทน

วญิญาณชั่วรา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การร่ายร ามทีา่ทอีอ่นชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ น า

ทา่นแวะชมสนิคา้เครือ่งเงนิ หัตถกรรม ทีเ่ป็นศลิปะของเกาะบาหล ี

น าทา่นชม วดัเม็งว ี(ทามานอายนุ) วัดทีส่วยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์ห่ง

ราชวงศเ์ม็งวใีชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวเีทา่นัน้ถกูสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีม่คีวาม

สวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบบรเิวณวัดอนังดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 

หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไม ้

ตา่งๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละ ปรุะอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้

ภเูขา  

น าทา่นชม วดัอุลนั ดานู อยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบ

ราตาน มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูค่ันดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 เพือ่

ใชท้ าพธิทีางศาสนาพทุธและฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายน ้า บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้

จะมลัีกษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรุ  มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ทา่นจะ

ไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแหง่นี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉาก

หลังคอืทุ่งนาขัน้บันไดทีค่่อย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่มรีีสอรท์ใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการ

ธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงาม

ของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ เรื่อยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศูนยร์วมกจิกรรมทางน ้ า

สรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

น าท่านเดนิทางสู่ วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ซ ึง่สรา้งไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่ง

มหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดยี ท่านสามารถชม

ความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ สวนพระวษิณุ - วหิารอูลูวาต ู- อนุสาวรยีม์หาภารตะ - ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร - ทา่อากาศ

ยานดอนเมอืง - กรงุเทพฯ          (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญค่รึง่ตัว จ าลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ 

พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮนิดู ขี่นกครุฑ (นก

อนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร 

กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแหง่นี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่หง่นี้

ยังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (9) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ที่

งดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่หิาร (กรุณาระวังทรัพยส์นิมคีา้

ของทา่น และหา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด อาจเกดิอนัตรายได)้ 

น าทา่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรือ่งราวการสู ้

รบของเทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรือ่งราวความขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกลูระหวา่งตระกลูเการพ 

และตระกลูปาณฑพ จนบานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้รว่มรบดว้ยเป็นจ านวนมาก

กลา่วกันวา่นี่คอืการตอ่สูร้ะหวา่งฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชั่ว ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็

เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี้ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพทีร่ะลกึกอ่นจะน าทา่นกลับสูส่นามบนินานาชาตงิรูะหไ์ร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร เกาะบาหล ี

19.20   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่SL259 

23.05  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
 

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลองกบัสภาพการณ ์ณ วนัเดนิทาง 
ท ัง้นีบ้รษิทัจะคนึงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มา
เกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนือ่งสงูสดุ 8 วนั หากสนใจสัง่ซือ้

ซมิกบัทางบรษัิท กรุณาสัง่ซือ้ 3 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกบัทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า  

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

05 – 08 กนัยายน 2562 12,999 3,000 7,999 

12 – 15 กนัยายน 2562 12,999 3,000 7,999 

19 – 22 กนัยายน 2562 13,999 3,000 8,999 

26 – 29 กนัยายน 2562 13,999 3,000 8,999 

03 – 06 ตลุาคม 2562 13,999 3,000 8,999 

10 – 13 ตลุาคม 2562 14,999 3,000 8,999 

16 – 19 ตลุาคม 2562 14,999 3,000 8,999 

17 – 20 ตลุาคม 2562 14,999 3,000 8,999 

24 – 27 ตลุาคม 2562 14,999 3,000 8,999 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 3,000 8,999 

07 – 10 พฤศจกิายน 2562 14,999 3,000 8,999 

13 – 16 พฤศจกิายน 2562 14,999 3,000 8,999 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 14,999 3,000 8,999 

20 – 23 พฤศจกิายน 2562 14,999 3,000 8,999 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 14,999 3,000 8,999 

25 – 28 พฤศจกิายน 2562 14,999 3,000 8,999 

27 – 30 พฤศจกิายน 2562 14,999 3,000 8,999 



 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 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 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นภายใน 1 วันเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆให ้

ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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

ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุ

บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 

วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่

ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน า

ใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีาร

จ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 

2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
 

 


