
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ 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 หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 
 

วนัทีส่อง วานากริฮีลิส ์– จุดถา่ยรูปรงันก ชงิชา้บาหล ีและจุดชมววิ – วดักลางน า้ อูลนัดานู – วดัเม็งว ีหรอืทา

มาอายนุ – วหิารทานาล็อต – ชมโชวร์ะบ าคะชกั (KECAK)  (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วานากริฮิลิล ์ตัง้อยู่ในมุนดุคหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชั่วโมงทางตอน

เหนือของอบูดุซึง่ไดรั้บความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถ่ายภาพ อสิระให ้

ท่านไดถ้่ายรูปเชค็อนิกบัจดุ ถา่ยรูปรงันก และจุดชมววิทีเ่ป็นทีย่อดฮติอยา่งมากในการมาเยือ่นบาหล ีหลังจาก

นัน้เดนิทางขึน้สู่ เทอืกเขาเบดกูลัป์ เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไมต้่างๆ 

ทัศนียภาพของบาหล ีระหว่างขึน้บนเทอืกเขาเบดูกัล หมู่บา้นดัชท์และ ปุระอันที่งดงามสองขา้งทางขึน้ภูเขา     

น าทา่นชม วดัอลุนั ดาน ูอยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบรา

ตาน มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคั่นดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 เพือ่ใช ้

ท าพธิทีางศาสนาพทุธและฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายน ้า บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมี

ลักษณะเด่นตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสูงทีร่ยีกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก  ท่านจะได ้

สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแห่งนี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉากหลัง

คอืทุ่งนาขัน้บันไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาติ

แบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอด

เขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศูนยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความ

ตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3) 

(สุดพเิศษเอาใจคนชอบความทา้ทายกบักจิกรรมบาหลสีวงิ น ัง่ชงิชา้ถา่ยรูปสุดชคิ กจิกรรมนีส้ าหรบั

ลูกคา้ทีส่นใจเท่าน ัน้และไม่ไดร้วมคา่เครือ่งเล่นอยู่ในราคาทวัร ์ราคาเริม่ 15-30 usd แลว้แต่จุดที่

ใหบ้รกิารกรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้) น าท่านชม วดัเม็งว ี(ทามานอายนุ) วัดทีส่วยงามทีส่ดุ 1 

ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวใีชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศ์

เม็งวีเท่านั้นถูกสรา้งในครสิต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน ้าลอ้มรอบบรเิวณวัดอันงดงาม  น าท่าน

เดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้แห่งมหาสมทุรเป็น

วหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ท่านสามารถชมความงามและแบบ

การสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

หลังจากนัน้น าท่านชมการแสดง ระบ าคะชกั หรอื ระบ าลงิ (Kecak) เป็นระบ านี้เรยีกไดว้่ามชีือ่เสยีงทีส่ดุใน

บาหลกี็วา่ได ้ระบ าคะชกัเป็นการตัดตอนมาจากรามเกยีรติ ์เลา่เรือ่งราวของพระรามกบัพลวานรทีต่ามไปชว่ยนางสี

ดาจากทศกณัฐ ์การแสดงนีใ้ชค้นแสดงเป็นจ านวนมาก โดยผูท้ีแ่สดงเป็นลงิจะนุ่งผา้ตาหมากรุก น่ังลอ้มวงซอ้นๆ

กัน และโบกมอืขึน้ลงโยกตัวไปมาและเปร่งเสยีงรอ้งว่า “คะชัก คะชัก” เป็นเสยีงสูงเสยีงต ่าแทนเครื่องดนตรี

ประกอบ หลังจบโชวน์ าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วดัน า้พุศกัด ิศ์ทิธิ ์– ช้อปปอิง้ตลาดปราบเซียน – วหิารเลมปูยางค ์– พระราชวงัน า้ตรีต์า กงักา 

(B/L/D) 

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

อสิตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชือ่ว่า ถา้ใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน ้าที่นี่ จะมีลูกเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง   

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และ

ราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีปูปัน้พระพฒิเนศอยู ่สนุกสนานไปกบัการ

ต่อรองราคา ร ตลาดแห่งนี้  ตลาดแห่งนี้เต็มไปดว้ยของพื้นเมืองหลากหลาย อาทเิช่น ผา้บาตกิ เครื่องไม ้

แกะสลัก อาหารแบบสตรทีฟู๊ ด และสละอนิโดนเีซยี ซึง่เป็นทีน่ยิมอยา่งมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท้ีจ่ะลิม้ลอง

สละหวานกรอบลูกใหญ่โต ทีเ่ป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนีเซยีน าท่านชม วหิารเลมปูยางค ์เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็น

อันดับสามของเกาะบาหลแีละมคีวามส าคัญมากในวัฒนธรรมบาหลนัีน้ มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามของพืน้ทีร่มิเกาะ

ทางฝ่ังตะวันออกของบาหลี ซึง่วหิารแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คอกีจุดนึงที่นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจอย่างมาก

โดยเฉพาะการถา่ยรปูกบัซุม้ประตขูองวหิารและมฉีากหลังเป็นววิของภเูขาไฟกนุูงอากงุทีส่วยงาม  

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 

 น าท่านชม ตรีต์า กงักาหรอืพระราชวงัน า้ (Tirta Gangga) ตั ้งอยู่ทางใตห้่างจากภูเขาไฟอากุงไป 12 

กโิลเมตร เป็นอดตีพระราชวังทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ. 1946 โดยทายาทแห่งอาณาจักรการังงาเซ็มในอดตี แต่การ

ระเบดิของภเูขาไฟอากงุในปีค.ศ. 1963 ไดท้ าลายพระราชวังไปเกอืบหมดสิน้ และมกีารฟ้ืนฟอูยา่งหนักหลังจาก

นัน้ เมือ่เขา้ไปภายในพระราชวัง คุณก็จะไดเ้จอกับสวนสวยงาม น ้าพุ และบ่อน ้าในบรรยากาศร่มรืน่ พรอ้มหนิ

แกะสลักและรูปปั้น ในบรเิวณสวนมีสนามหญา้ตกแต่งอย่างดีเหมาะแก่การเดนิเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และมี

บรรยากาศสไตลบ์าหลยีคุเกา่อยา่งแทจ้รงิ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ วหิารอูลูวาต ู– สวนพระวษิณุ – ชอ้ปป้ิงรา้นของฝากกฤษณะ – อนุสาวรยีม์หาภารตะ – สนามบนิงูระ

ไรห ์– สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ  (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู ที่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ที่

งดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร (กรณุาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของ

ท่าน และหา้มลูบหัวลงิโดยเด็ดขาด อาจเกดิอันตรายได)้  นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ 

ขนาดใหญค่รึง่ตัว จ าลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูปัน้พระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 

ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิดู ขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิรเสรภีาพของชาวฮนิดู ซึง่

เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแห่งนี้มคีวาม

กวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานทีแ่หง่นีย้งัใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขก

บา้น 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 เป็นเรือ่งราวความขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกลูระหว่างตระกลูเการพ 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 ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

07 – 10 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
16,999 3,000 11,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 14,999 3,000 9,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2562 14,999 3,000 9,999 

28 – 31 ธนัวาคม 2562 

(วนัปีใหม)่ 
17,999 3,500 12,999 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 

(วนัปีใหม)่ 
19,999 3,500 14,999 

 

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

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



 
 

04 – 07  มกราคม 2563 14,999 3,500 9,999 

11 – 14 มกราคม 2563 14,999 3,000 9,999 

18 – 21 มกราคม 2563 14,999 3,000 9,999 

25 – 28 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
15,999 3,000 10,999 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 9,999 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
16,999 3,000 11,999 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 9,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 9,999 

29 ก.พ. – 03 ม.ค. 2563 14,999 3,000 9,999 

07 – 10 มนีาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

14 – 17 มนีาคม 2563 14,999 3,000 9,999 

21 – 24 มนีาคม 2563 14,999 3,000 9,999 

28 – 31 มนีาคม 2563 14,999 3,000 9,999 

04 – 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
16,999 3,000 11,999 

11 – 14 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
19,999 3,500 14,999 

18 – 21 เมษายน 2563 15,999 3,000 10,999 

25 – 28 เมษายน 2563 15,999 3,000 10,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน และวนัฉตัรมงคล) 
15,999 3,000 10,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 

(วนัวสิาขบชูา และฉตัรมงคล) 
15,999 3,000 10,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 13,999 3,000 8,999 

06 – 09 มถินุายน 2563 13,999 3,000 8,999 

13 – 16 มถินุายน 2563 13,999 3,000 8,999 

20 – 23 มถินุายน 2563 13,999 3,000 8,999 

27 – 30 มถินุายน 2563 12,999 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 ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท  ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง 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)์ 

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. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ ัง่ภายใน 1 วนั

หลังจากการจอง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช 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. ทัวรน์ีส้ 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 

 

 

 

 

 

 

 


