
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิงรูะไรห ์– เมอืงบาหล ี– ดนิเนอรช์าดหาดจมิบารนั (-/-/D) 

10.00  พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เตอร ์8 สายการบนิ THAI LION AIR โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

12.55   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทีย่วบนิ SL258 

18.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

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

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 



 
 

วนัทีส่อง วานากริฮีลิส ์– จุดถา่ยรปูรงันกและชงิชา้บาหล ี– ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท – วดักลางน า้ อูลนัดานู – 

วหิารทานาล็อต  (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วานากริฮิลิล ์ตัง้อยู่ในมุนดุคหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชั่วโมงทางตอน

เหนือของอบูดุซึง่ไดรั้บความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถ่ายภาพ ใหท้่าน

ไดถ้่ายรูป เช็คอนิกับจุด ถ่ายรูปรงันก ที่เป็นที่ยอดฮติอย่างมากในการมาเยื่อนบาหลีน าท่านชม ประตู

สวรรคฮ์นัดาราเกท หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ทีว่่ากันว่าเป็นเสน้ทางสูค่วามสงบสขุ และเป็น

อกีนึงที่ไฮไลท์ทีค่นนิยมมาและมชีือ่เสยีงอย่างมาก ไม่ควรพลาดกับการถ่ายรูปโพสท่าสุดคูลกับประตูแห่งนี้  

หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลัป์ เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไม ้

ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหว่างขึน้บนเทอืกเขาเบดูกัล หมู่บา้นดัชทแ์ละ ปุระอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้

ภูเขา น าท่านชม วดัอุลนั ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่บรเิวณกลางน ้ารมิ

ทะเลสาบบราตาน มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคั่นดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษ

ที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิทีางศาสนาพุทธและฮนิดู รวมทัง้อทุศิแด่เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้า บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิ

ขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรุ  มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก 

ท่านจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแหง่นี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง 

ฉากหลังคอืทุ่งนาขัน้บันไดทีค่่อย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการ

ธรรมชาตแิบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงาม

ของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี ้ยงัเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้ง

ความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3)  

(สุดพเิศษเอาใจคนชอบความทา้ทายกบักจิกรรมบาหลสีวงิ น ัง่ชงิชา้ถา่ยรูปสุดชคิ กจิกรรมนีส้ าหรบั

ลูกคา้ทีส่นใจเท่าน ัน้และไม่ไดร้วมค่าเครือ่งเล่นอยู่ในราคาทวัร ์ราคาเริม่ $15-$30 แลว้แต่จุดที่

ใหบ้รกิารกรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้)  น าท่านเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิ์

ของศาสนาฮนิดู ซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้แห่งมหาสมทุรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่

สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์เทมภคัสริงิค ์– ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน – สวนพระวษิณุ – รา้นของฝากกฤษณะ – 

อนสุาวรยีม์หาภารตะ – สนามบนิงรูะไรห ์– สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ  (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

หลังจากนัน้เดนิทางสูว่หิารทีศ่กัดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพศุักดิส์ทิธิ)์ สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิ์

สทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านัน้ ชมบอ่น ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ที่

ผุดขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึค์ศักดิส์ทิธิ ์และแท่นบูชาเทพที่ศักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์

ท าเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูป

อสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืงจากนัน้

น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถูก

ทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีูปปั้นพระพฒิเนศอยู ่สนุกสนานไปกบัการตอ่รอง

ราคา ร ตลาดแห่งนี้ นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จ าลองมาจากรูป

สักการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ู

ขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 

150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และ

สถานทีแ่หง่นีย้งัใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซึง่เป็นศุนยก์ลาง แหล่งรวมสนิคา้ของฝาก

ตา่งๆมากมายในราคาทีถ่กูสดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทีร่ะลกึ น าทา่นแวะชม อนสุาวรยีม์หาภา

รตะ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรือ่งราวการสูร้บของเทพในต านานมหากาพยม์หา

ภารตะ เป็นเรือ่งราวความขัดแยง้ของพี่นอ้งสองตระกลูระหว่างตระกลูเการพ และตระกลูปาณฑพ จนบานปลาย

ไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมากกลา่วกนัวา่นีค่อืการตอ่สูร้ะหวา่งฝ่าย

ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชัว่ ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี้ ใหท้่านได ้



 
 

ถ่ายรูปเก็บภาพทีร่ะลกึกอ่นจะน าท่านกลับสูส่นามบนินานาชาตงิูระหไ์ร (ขอสงวนสทิธิง์ดการเขา้ชมในกรณีทีม่ี

การจัดงานหรอืการปิดใหบ้รกิาร) ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี

19.20   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่SL259 

23.05  ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

06 – 08 ธนัวาคม 2562 13,999 2,500 8,999 

12 – 14 ธนัวาคม 2562 11,999 2,500 6,999 

13 – 15 ธนัวาคม 2562 12,999 2,500 7,999 

19 – 21 ธนัวาคม 2562 11,999 2,500 6,999 

20 – 22 ธนัวาคม 2562 12,999 2,500 7,999 

25 – 27 ธนัวาคม 2562 (วนัครสิตม์าส) 12,999 3,000 7,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2562 (วนัครสิตม์าส) 12,999 3,000 7,999 

27 – 29 ธนัวาคม 2562 (วนัปีใหม)่ 14,999 3,000 9,999 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 (วนัปีใหม)่ 15,999 3,000 10,999 

03 – 05 มกราคม 2563 12,999 3,000 7,999 

10 – 12 มกราคม 2563 11,999 2,500 6,999 

17 – 19 มกราคม 2563 11,999 2,500 6,999 

24 – 26 มกราคม 2563 (วนัตรษุจนี) 12,999 2,500 7,999 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 11,999 2,500 6,999 

06 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบชูา) 12,999 2,500 7,999 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบชูา) 13,999 2,500 8,999 

13 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 2,500 6,999 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 2,500 6,999 

20 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 2,500 6,999 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 2,500 6,999 

27 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 2,500 6,999 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 11,999 2,500 6,999 

05 – 07 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

06 – 08 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

12 – 14 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

13 – 15 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

19 – 21 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

20 – 22 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

26 – 28 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

 

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

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



 
 

27 – 29 มนีาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

02 – 04 เมษายน 2563 12,999 2,500 7,999 

03 – 05 เมษายน 2563 13,999 2,500 8,999 

09 – 11 เมษายน 2563 12,999 2,500 7,999 

10 – 12 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 14,999 2,500 9,999 

13 – 15 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 16,999 2,500 11,999 

14 – 16 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 14,999 2,500 9,999 

17 – 19 เมษายน 2563 13,999 2,500 8,999 

23 – 25 เมษายน 2563 12,999 2,500 7,999 

24 – 26 เมษายน 2563 13,999 2,500 8,999 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 12,999 2,500 7,999 

01 – 03 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 14,999 2,500 9,999 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 6,999 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

22 – 24 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 6,999 

05 – 07 มถินุายน 2563 10,999 2,500 6,999 

12 – 14 มถินุายน 2563 11,999 2,500 6,999 

19 – 21 มถินุายน 2563 11,999 2,500 6,999 

26 – 28 มถินุายน 2563 11,999 2,500 6,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

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

 

 

 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาทภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 26 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น

การใชบ้รกิาร) 

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

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่น่ังภายใน 1 วัน

หลังจากการจอง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 26 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ

ไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด

บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด2้1 – 23 มนีาคม 2563จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯ2ลฯ 

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

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดั 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 



 
 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 

 3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดั

 จ านวน  

 3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 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 

 

 


