
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร – เกาะบาหลี 

– สวนพระวิษณุ - วิหารอูลวูาต ู- ชายหาดจมิบารนั 

03.00 น. พรอ้มกนัท่ี  ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู7 เคาน์เตอร์  8 สายการบิน  

THAI LION AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

05.50 น.  นําท่านเหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน SL258 

11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร หรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปา

ซาร์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย  (บาหลี เร็วกวา่ไทย 1 

ชัว่โมง) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ  ท่ีมีองคข์องพระวิษณุ ขนาดใหญ่คร่ึงตวั จาํลองมาจากรปู

สกัการะของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้

สงูสุดของชาวฮินด ูข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรีภาพของชาวฮินด ู

ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตนั  

สวนวิษณุแหง่น้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแหง่น้ียงัใชจ้ดัแสดงโชว ์

วฒันธรรมบาหลี เชน่ ระบาํบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําท่านเดินทางชม วิหารอูลวูาตู ท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอ้ม

ชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกนัท่ี

วิหาร (กรณุาระวงัทรพัยสิ์นมีคา้ของท่าน และหา้มลบูหวัลิงโดยเดด็ขาด อาจเกิดอนัตรายได)้ 
นําท่านเดินทางสู่ ชายหาดจมิบารนั  เป็นชายหาดรปูวงพระจนัทร ์ท่ามกลางทรายขาว

สะอาดและทอ้งน้ําสีคราม ตั้งอยูบ่ริเวณชอ่งแคบของเกาะบาหลี บนเ สน้ทางโซนทิศใตข้อง

สนามบินงูราห์ ไร โดยท่ีจิมบารนัมีชายหาดอยู ่ 2 ฝัง่ ดา้นตะวนัตกติดกบัอ่าวจิมบารนั มี

โรงแรมและรีสอรต์หรหูราเพ่ิงเปิดใหม่ผุดขึ้ นหลายแหง่ ส่วนตะวนัออกเป็นท่ีตั้งของท่าเรือบี

นัว บริเวณชายหาดจิมบารนั นักท่องเท่ียวนิยมไปนัง่กินบรรยากาศชมพระอาทิตยต์กดิน บน



 

ฉากของวิวทิวทศัน์ท่ีงามตา อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีพลุก พล่านและสีสนัของภาพชีวิตหมู่บา้น

ชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนักท่องเท่ียวใหไ้ดล้ิ้มลองป้ิงยา่งกนัริมชายหาก 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน 

พกัที่ QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง หมู่บา้นคินตามานี  - ภูเขาไฟบาตรู ์ - ทะเลสาบบาตรู ์ - ชมระบาํบารอง แดนซ ์ - 

วิหารเทมภคัศิรงิค ์

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางขึ้ นสู่ หมู่บา้นคินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสงู 1,500 เมตร และเป็นหน่ึง

ในอาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหลี 

นําท่านชม ภูเขาไฟบาตรู ์ภเูขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิด

จากการยุบตวัของภเูขาไฟบาตรู ์ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตัง้อยูด่า้นขา้งภเูขาไฟท่ียงัคุ

กรุ่นอยู ่มีความสงูเหนือระดบัน้ําทะเล 1,717 เมตร นําท่านเดินทางตามเสน้ทางลดระดบั

ความสงูของแนว ภเูขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเยน็สบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนา

ขั้นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณข์องเกาะบาหลี  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน ถ่ายรปูกบัทศันียภาพท่ี

งดงามราวสรวงสวรรค ์

 หลงัจากน้ัน นําท่าน  ชมระบาํบารอง  แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณข์องชาว

เกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสตัวใ์นตาํนาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น

สญัลกัษณแ์ทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผูป้กปักษ์รกัษามนุษยต่์อสูก้บัรงัดา ตวัละครท่ีเป็น

สญัลกัษณแ์ทนวิญญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ การร่ายราํมีท่าทีอ่อน

ชอ้ยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ  นําท่านแวะชมสินคา้เคร่ืองเงิน หตัถกรรม ท่ีเป็นศิลปะของ

เกาะบาหลี 

 

 

 

 



 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 หลงัจาก น้ันเดินทางสู่ วิหาร ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  วิหารเทมภคัศิรงิค์  (วดัพุ ศกัดิ์สทิธ์ิ ) สรา้งใน

ศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศกัด์ิสิทธส์มยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาใน ราชวงศก์ษัตริย์

เท่าน้ัน ชมบ่อน้ําพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุดขึ้ นจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด 

ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ และแท่นบชูาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ทาํเนียบประธานาธิบดีบน

เนินเขา ดา้นหนา้ปากถํ้าเป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีน้ําไหลพุง่จากปากปล่ องแกะสลกัเป็นรปูอิสตรี 

6 นาง ชาวบาหลีเชื่อวา่ ถา้ใครอยากมีลกู ลองมาด่ืมหรืออาบน้ําท่ีน่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลาน

เต็มเมือง 

 จากน้ันนําท่ านชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซียน  ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสินคา้

พ้ืนเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้ นเมืองชมถํ้าชา้งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมี

รปูป้ันพระพิฒเนศอยู ่ 

 

 

 

 

 

 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรอืเทียบเท่า  

วนัที่สาม วดัเม็งวี (ทามา นอายุน ) - เทือกเขาเบดูกลั - วดัอุลนัดานู - ทะเลสาบบราต าน - 

วิหารทานาล็อท 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม วดัเม็งวี (ทามานอายุน) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี  อดีตเป็นวดั

หลวงของกษัตริยแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวีใชป้ระกอบพิธีกรรมของกษัตริยแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวีเท่าน้ันถูก

สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน้ําลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม 

 หลงัจากน้ันเดินทางขึ้ นสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี ชมสวน

ผลไม,้ ผกั, ตน้ไมต่้างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งขึ้ นบนเทือกเขาเบดกูลั หมู่บา้น ดชัท์

และ ปุระอนัท่ีงดงามสองขา้งทางขึ้ นภเูขา  

นําท่านชม วดัอุลัน ดานู อยูใ่นระดบัความสงู 4,300 ฟุตจากระดบัน้ําทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณ

กลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน  มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมึน บางชว่งถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสี

ขาว วดัน้ีสรา้งตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชท้าํพิธีทางศาสนาพุทธและฮินด ูรวมทั้งอุทิศ



 

แด่เทวี ดานู เทพแหง่สายน้ํา บริเวณท่ีไม่สามารถเดินขา้มไปได ้จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึง

มีหลงัคาทรงสงูท่ีรียกวา่เมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะไดส้มัผสักบั

อากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบท่ีมี มนตข์ลงั 

ฉากหลงัคือทุ่ งนาขั้นบนัไดท่ีค่ อย ๆ ลาดตํ่าลง เป็ นทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงมีรีสอรท์ให้

นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หาก

ปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาตอ์ากุง เร่ือยไปจนถึงทางทิศ

ตะวนัออกนอกจากน้ี  ยงัเป็นศนูยร์วมกิจกรรมทางน้าํสรา้งความต่ืนเตน้ เชน่ สกีน้าํ การ

ล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท  วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินด ูซ่ึงสรา้งไวเ้พ่ือบชูา

เทพเจา้แหง่มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สรา้งขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรา้งไวริ้ม

มหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวิหาร

ศกัด์ิสิทธ์ิ 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ ยา่นคูตา้ เซ็นเตอร ์ – อนุสาวรยีม์หาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร  – ท่า

อากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้นําท่านสู่  ยา่นคูตา้ เซ็นเตอร์  ใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์

เนมต่างๆ อาทิ ROXY, QUICKSILVER, VERSACE 

นําท่านแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเกาะบาหลี อนุสาวรียสี์ขาวบอก

เล่าเร่ืองราวการสูร้บของเทพในตาํนานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของ



 

พ่ีนอ้งสองตระกลูระหวา่งตระกลูเการพ และตระกลูปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม 

ซ่ึงมีพนัธมิตรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจาํนวนมาก กล่าวกนัวา่น่ีคือการต่อสูร้ะหวา่ง

ฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะใน

สงครามครั้งน้ี  ใหท่้านไดถ่้ายรปูเก็บภาพท่ีระลึกก่อนจะนําท่านกลบัสู่สนามบินนานาชาติงู

ระหไ์ร 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร เกาะบาหลี 

13.20 น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL259 

17.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

09 – 12 พฤศจกิายน 2560 14,888 14,888 14,888 3,000 8,888 

16 - 19 พฤศจกิายน 2560 14,888 14,888 14,888 3,000 8,888 

23 - 26 พฤศจกิายน 2560 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

14 – 17 ธนัวาคม 2560 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

21 - 24 ธนัวาคม 2560 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

28 – 31 ธนัวาคม 2560 20,888 20,888 20,888 5,000 11,888 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 20,888 20,888 20,888 5,000 11,888 

18 – 21 มกราคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 8,888 

25 – 28 มกราคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

01 – 04 กุมภาพนัธ ์2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

08 – 11 กุมภาพนัธ ์2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

22 – 25 กุมภาพนัธ ์2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

01 – 04 มีนาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

08 – 11 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

22 – 25 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

 



 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการ

คืนมดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํ ระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจอง

ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคื นท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากท างนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่ง

หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิู อากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเ สนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

ฯลฯ  



 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี  แบตเตอร่ี

สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


