
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – เกาะบาหลี – 

สวนพระวิษณุ - วิหารอูลวูาต ู- ชายหาดจมิบารนั 

03.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน AIR 

ASIA โดยมเีจา้หน้าที่ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

06.00 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน FD396 

11.15 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร หรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย (บาหลีเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มอีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จ าลองมาจากรูปสักการะ

ของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูป้ันพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของ

ชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะ

ของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตนั  สวนวษิณุแห่งน้ีมี

ความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งน้ียงัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ า

บารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมอืงอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางชม วิหารอูลวูาต ูที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอ้มชม

ววิทิวทศัน์ที่งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร 

(กรณุาระวงัทรพัยสิ์นมีคา้ของท่าน และหา้มลบูหวัลิงโดยเด็ดขาด อาจเกิดอนัตรายได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดจมิบารนั เป็นชายหาดรปูวงพระจนัทร ์ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและ

ทอ้งน ้าสีคราม ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเสน้ทางโซนทิศใตข้องสนามบินงูราห์ไร 

โดยที่จมิบารนัมชีายหาดอยู่ 2 ฝัง่ ดา้นตะวนัตกติดกบัอ่าวจมิบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรูหรา

เพ่ิงเปิดใหม่ผุดขึ้ นหลายแห่ง ส่วนตะวนัออกเป็นที่ตั้งของท่าเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน 

นักท่องเที่ยวนิยมไปนัง่กินบรรยากาศชมพระอาทิตยต์กดิน บนฉากของววิทิวทศัน์ที่งามตา อีกทั้ง

ยงัเป็นแหล่งที่พลุกพล่านและสีสนัของภาพชีวติหมูบ่า้นชาวประมง มปีลาสดๆมาขายนักท่องเที่ยว

ใหไ้ดล้ิ้มลองป้ิงย่างกนัริมชายหาก 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน 

พกัที่  EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรือเทียบเทา่* 

วนัที่สอง วิหารเทมภคัศิริงค ์- ตลาดปราบเซียน - หมู่บา้นคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร ์- ทะเลสาบ

บาตรู ์- วดัเบซากีห ์

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังจากน้ันเดินทางสู่วหิารท่ีศักด์ิสิทธ์ิ วิหารเทมภคัศิริงค ์(วดัพุศักด์ิสิทธ์ิ) สรา้งในศตวรรษท่ี 

13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่าน้ัน ชมบ่อ



 
 
 

 

น ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไมม่วีนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ 

และแท่นบชูาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหน้าปากถ ้า

เป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีน ้ าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถา้

ใครอยากมลีูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้าที่น่ี จะมลีูกเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซียน ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสินคา้พ้ืนเมือง

ในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพ้ืนเมืองชมถ ้าชา้งศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรูปป้ัน

พระพิฒเนศอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ หมู่บา้นคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงใน

อาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี น าท่านชม ภูเขาไฟบาตูร ์ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ 



 
 
 

 

ทะเลสาบบาตูร ์เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดใน

บาหลีและตั้งอยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน ้ าทะเล 1,717 เมตร น า

ท่านเดินทางตามเสน้ทางลดระดบัความสงูของแนวภเูขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศ

เย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน

ถ่ายรปูกบัทศันียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเบซากีห ์เป็นวดัที่มคีวามส าคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกใหเ้ป็นวดั 

เป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณ

กวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ อีก 23 แห่ง แห่งที่เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กวา่ 7 ขั้นไปตาม

ไหล่เขา มฉีากหลังคือภเูขาไฟกุนุงอากุง เป็นภเูขาไฟที่สงูที่สุดของเกาะบาหลี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที่         EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรือเทียบเทา่* 

วนัที่สาม ชมระบ าบารอง แดนซ ์- วดัเม็งวี - เทือกเขาเบดกูลั - วดัอุลนั ดานู - ทะเลสาบบราตนั -

วิหารทานาล็อท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังจากน้ันน าท่านสู่หมู่บา้น BATU BULAN VILLAGE เพ่ือ ชมระบ าบารอง แดนซ์ เป็น

ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตวใ์นต านาน ซึ่งมี

หลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณดีงาม ซึ่งเป็นผูป้กปักษ์รกัษามนุษย์

ต่อสูก้บัรงัดา ตวัละครท่ีเป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ 

การร่ายร ามที่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ น าท่านแวะชมสินคา้เครื่องเงิน หัตถกรรม ที่

เป็นศิลปะของเกาะบาหลี 

น าท่านชม วดัเม็งวี (ทามานอายุน) วดัที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีตเป็นวดัหลวง

ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวใีชป้ระกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่าน้ันถูกสรา้งใน

คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ที่มคีวามสวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

หลังจากน้ันเดินทางขึ้ นสู่ เทือกเขาเบดกูลั เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้

, ผกั, ตน้ไมต่้างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งขึ้ นบนเทือกเขาเบดูกลั หมูบ่า้นดชัทแ์ละ ปุระอัน

ที่งดงามสองขา้งทางขึ้ นภเูขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม วดัอุลนั ดานู อยู่ในระดบัความสงู 4,300 ฟุตจากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน ้า



 
 
 

 

ริมทะเลสาบบราตาน มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางช่วงถกูคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสรา้ง

ตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 17 เพื่อใชท้ าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทว ีดานู เทพแห่ง

สายน ้า บริเวณที่ไมส่ามารถเดินขา้มไปได ้จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่า

เมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

วดัแห่งน้ีตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบที่ม ีมนตข์ลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบนัไดที่ค่อย 

ๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทใหนั้กท่องเที่ยวที่ตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่ง

หญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นวิวที่สวยงามของ

ยอดเขาคินตามณี เมาตอ์ากุง เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวนัออกนอกจากน้ี ยงัเป็นศนูยร์วมกิจกรรม

ทางนํ้าสรา้งความต่ืนเตน้ เช่น สกีนํ้า การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วหิารงอูนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซึ่งสรา้งไวเ้พ่ือบชูาเทพเจา้

แห่งมหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึ้ นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรา้งไวร้ิมมหาสมุทรอินเดีย 

ท่านสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรือเทียบเทา่* 

 

 

 



 
 
 

 

วนัที่ส่ี ยา่นคูตา้ เซ็นเตอร ์– อนุสาวรียม์หาภารตะ– ทา่อากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชม อนุสาวรียม์หาภารตะ ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรีย์สีขาวบอกเล่า

เรื่องราวการสูร้บของเทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรื่องราวความขดัแยง้ของพ่ีน้องสอง

ตระกูลระหวา่งตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตร

ของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมากกล่าวกนัวา่น่ีคือการต่อสูร้ะหวา่งฝ่ายธรรมะ และฝ่าย

อธรรม ความดี และความชัว่ ซึ่งในที่สุดแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครั้งน้ี ใหท้่านได้

ถ่ายรปูเก็บภาพที่ระลึกก่อนจะน าท่านกลับสู่สนามบินนานาชาติงรูะหไ์ร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร เกาะบาหลี 

12.00 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD397 

15.15 น. ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

06 – 09 กนัยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888 

20 – 23 กนัยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888 

27 – 30 กนัยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888 

07 – 10 ตลุาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 10,588 

11 – 14 ตลุาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588 

19 – 22 ตลุาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588 

20 – 23 ตลุาคม 2561  18,888 18,888 18,888 4,000 11,888 

08 – 11 พฤศจกิายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

15 – 18 พฤศจกิายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

07 – 10 ธนัวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588 

14 – 17 ธนัวาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 22,888 22,888 22,888 5,000 16,588 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 5,000 14,588 

19 – 22 มกราคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

26 – 29 มกราคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 



 
 
 

 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

23 -26 กุมภาพนัธ ์2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

01 – 04 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

14 – 17 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

16 – 19 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

23 – 26 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

28 – 31มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 
 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

และหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน***  

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดั

จ  าทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 



 
 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 600 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



 
 
 

 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมนัีกท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 



 
 
 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่

มไิดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้ นเครื่อง

ไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเครื่องในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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


