
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

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

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

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 

12.55   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทีย่วบนิ SL258 
18.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซ๊ฟู๊ด สไตลบ์าหล ีณ หาดจมิบารนั (1)  

 
พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

 



 

 

 

วนัทีส่อง วานากริฮีลิส ์– จุดถ่ายรูปรงันกและชงิชา้บาหล ี– ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท – วดักลางน า้ อูลนัดานู – วหิารทา

นาล็อต  (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่วานากริฮิลิล ์ตัง้อยูใ่นมุนดุคหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชัว่โมงทางตอนเหนือของอูบุด
ซึง่ไดรั้บความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับผูค้นที่ชืน่ชอบในการถ่ายภาพ ใหท้่านไดถ้่ายรูป เช็คอนิกับจุด 
ถา่ยรูปรงันก ทีเ่ป็นทีย่อดฮติอยา่งมากในการมาเยือ่นบาหล ี

 

 
 

น าท่านชม ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ที่ว่ากันว่าเป็นเสน้ทางสู่ความสงบสุข 
และเป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นนยิมมาและมชีือ่เสยีงอย่างมาก ไมค่วรพลาดกับการถา่ยรปูโพสท่าสดุคลูกับประตแูหง่นี้ 

 

 



 

 

 

หลังจากนั้นเดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ,้ ผัก, ตน้ไมต้่างๆ 

ทัศนียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละ ปรุะอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา 
 

 
  

น าท่านชม วดัอุลนั ดานู อยู่ในระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่บรเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบราตาน มฉีาก
หลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคั่นดว้ยปุยเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิทีางศาสนาพุทธ

และฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแด่เทว ีดานู เทพแหง่สายน ้า บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลังคา
ทรงสงูทีร่ยีกวา่เมร ุ มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก  
 

ทา่นจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแหง่นี้ตัง้อยู่รมิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉากหลังคอื
ทุ่งนาขัน้บันไดทีค่่อย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบที่มชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุ่งหญา้ 
ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิที่สวยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากุง 

เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การล่องเรอื และภาย
เรอืในทะเลสาบ 
 

 



 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3)  
(สุดพเิศษเอาใจคนชอบความทา้ทายกบักจิกรรมบาหลสีวงิ น ัง่ชงิชา้ถ่ายรูปสุดชคิ กจิกรรมนีส้ าหรบัลูกคา้ทีส่นใจเท่าน ัน้           
และไมไ่ดร้วมคา่เครือ่งเลน่อยูใ่นราคาทวัร ์ราคาเร ิม่ $15-$30 แลว้แตจุ่ดทีใ่หบ้รกิารกรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้) 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวหิาร
โบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดยี ท่านสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลก
ตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทมภคัสริงิค ์– ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน – สวนพระวษิณุ – รา้นของฝากกฤษณะ – อนุสาวรยี ์
มหาภารตะ – สนามบนิงูระไรห ์– สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

หลังจากนั้นเดนิทางสูว่หิารทีศ่ักดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดิส์ทิธิ)์ สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัย
โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที่ TIRTA EMPUL  ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็น

พันปี โดยไม่มวัีนหมด ชมศวิลงึค์ศักดิส์ทิธิ ์และแท่นบูชาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนียบประธานาธบิดบีนเนินเขา 
ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุง่จากปากปล่องแกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่ว่า ถา้ใครอยากมลีูก 
ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 



 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถกูทีส่ดุ
ในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมืองชมถ ้าชา้งศักดิส์ทิธิ ์ที่มีรูปป้ันพระพฒิเนศอยู่ สนุกสนานไปกับการต่อรองราคา ร ตลาด
แหง่นี้  

 

 
 

นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จ าลองมาจากรปูสักการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้อง
โลก เป็นรูปป้ันพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่ง
อสิรเสรภีาพของชาวฮนิดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค์ มีความสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้ าหนัก 4,000 ตัน  สวน

วษิณุแห่งนี้มีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว ้
ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 



 

 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซึง่เป็นศุนยก์ลาง แหล่งรวมสนิคา้ของฝากต่างๆ

มากมายในราคาทีถ่กูสดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทีร่ะลกึ  
 

 
 
น าท่านแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรือ่งราวการสูร้บของเทพใน
ต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรือ่งราวความขัดแยง้ของพี่นอ้งสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จน

บานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมากกล่าวกันว่านี่คอืการต่อสูร้ะหว่างฝ่าย
ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชั่ว ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี้ ใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บ
ภาพทีร่ะลกึก่อนจะน าท่านกลับสูส่นามบนินานาชาตงิูระหไ์ร (ขอสงวนสทิธิง์ดการเขา้ชมในกรณีทีม่กีารจัดงานหรอืการปิด

ใหบ้รกิาร) ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ี
 

19.20   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่SL259 

23.05  ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 
 

 

 

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

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
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 
(วนัตรุษจนี) 

12,999 2,500 7,999 

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

06 – 08 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

12,999 2,500 7,999 

07 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

13,999 2,500 8,999 

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



 

 

 

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

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

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

27 – 29 กุมภาพนัธ ์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 

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 มถิุนายน 2563 10,999 2,500 6,999 

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

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

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

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

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

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช 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  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
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 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด2้1 – 23 มนีาคม 2563จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯ2ลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 

 

 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

 3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ 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 
 

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


