
 

 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบิน – สนามบินงูระห์ไร – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทติย์ตกดิน
หาดจิมบารัน   (-/L/D) 

03.00  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน AIR ASIA โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 



 

 

 

 

 
 

 
06.00   น าท่านเหินฟ้าสู่ เกาะบาหล ีประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน FD396 
11.15  เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร หรือในอีกช่ือ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย (บาหลีเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 
 

 



 

 

นั้นเดินทางชม สวนพระวษิณุ ท่ีมีองคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่คร่ึงตวั จ  าลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ 
พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นก
อินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร 
กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้ าหนกั 4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งน้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแห่งน้ี
ยงัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  
 

 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ี
งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวหิารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกนัท่ีวหิาร (กรุณาระวังทรัพย์สินมค้ีา
ของท่าน และห้ามลูบหัวลิงโดยเดด็ขาด อาจเกิดอันตรายได้)  
 

 



 

 

หลงัจากนั้นน าท่านสู่ ชายหาดจิมบารัน เพื่อรับประมานอาหารเยน็พร้อมชมพระอาทิตยต์กดิน  
เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ชมพระอาทติย์ตกดิน+ดินเนอร์ซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหล ี(2)  
 *ขอสงวานสิทธ์ิงดชมพระอาทิตยต์กดิน ในกรณีท่ีการจราจรติดขดัจนไม่สามารถไปตามโปรแกรมได้

ทนัเวลา* 
พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ช้อปป้ิงตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ และ
ทะเลสาบบาตู – วหิารเบซากห์ี (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารกลางเช้ส ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านชม วิหารบาตูอัน หรือ บาตวน ตั้งอยูร่ะหวา่งทางของถนนเส้นหลกัจากเมืองเด็นปาซาร์ไปเมืองอูบุด 
วิหารแห่งน้ีมีความเป็นมาและเป็นผลงานศิลปะบาหลีท่ีเก่าแก่นบัพนัปี สร้างข้ึนประมาณปี ค.ศ.1020 ถือว่า
เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของบาหลีเลยก็วา่ได ้สร้างโดยกลุ่มช่างฝีมือสมยัโบราณ วตัถุประสงคท่ี์สร้างวิหารแห่งน้ี
เพื่อเป็นการบูชาพระวษิณุ เทพผูส้ร้างสรรพส่ิงของชาวฮินดู สังเกตไดจ้ากฝีมือการแกะสลกัหินเป็นลวดลาย
เร่ืองราวเก่ียวกบัพระวษิณุ และซุม้ประตูทางเขา้ท่ีปราณีตงดงามตามแบบฉบบัศิลปะบาหลีแบบดั้งเดิม 
 

 
 
หลงัจากนั้นเดินทางสู่วิหารท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ วิหารเทมภัคศิริงค์ (วดัพุศกัด์ิสิทธ์ิ) สร้างในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหาร
ศกัด์ิสิทธ์สมยัโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษตัริยเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA 
EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ และแท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและ
มหัศจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ ้ าเป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีน ้ าไหลพุ่งจากปากปล่อง
แกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือว่า ถา้ใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้ าท่ีน่ี จะมีลูกเต็มบา้น
หลานเตม็เมือง 
 



 

 

 
 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซียน ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสินคา้พื้นเมืองในตลาด และ
ราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมืองชมถ ้าชา้งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรูปป้ันพระพิฒเนศอยู่ สนุกสนานไป
กบัการต่อรองราคา ร ตลาดแห่งน้ี  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 
น าท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ 
ๆ บนเกาะบาหลี  

การมาเยื่อนท่ีเกาะบาหลีแห่งน้ี กิจกรรมอีกอย่างนึงท่ีเป็นไฮไลท์ส าหรับท่ีน้ีก็คือ บาหลี สวิง (Bali 
Swing) เป็นการนัง่ชิงชา้ท่ีมีความสูงมากๆ นอกจากจะหวาดเสียวแลว้ท่านยงัจะไดพ้บกบัทศันียภาพธรรมชาติ
ของเกาะบาหลีอย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งน้ีการข้ึนเล่นชิงช้าในจุดท่ีระบุในโปรแกรมรวมค่าเล่น
กิจกรรมน้ีแลว้ ยกเวน้จุดท่ีนอกเหนือโปรแรกมระบุ ขอ้ควรระวงัและค าแนะน าของการเล่น บาหลี สวิง คือผู ้
เล่นจ าเป็นตอ้งฟังค าแนะน าจากเจา้หนา้อยา่งเคร่งคดั และจ าเป็นตอ้งเซ็นยินยอมการเล่นเคร่ืองเล่นน้ีเน่ืองจาก
ถือเป็นกิจกรรมผาดโผนชนิดหน่ึง (ไม่รวมค่าข้ึน) 
 



 

 

 
 
น าท่านชม ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตวัของ
ภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้ งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล 1,717 เมตร น าท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดบัความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่า
สน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ให้ท่านได้
เพลิดเพลินถ่ายรูปกบัทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์
น าท่านเดินทางสู่ วัดเบซากีห์ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็นวดั เป็นวดัใน
ศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยงัถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล 
ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ อีก 23 แห่ง แห่งท่ีเรียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆ กวา่ 7 ขั้นไปตามไหล่เขา มีฉากหลงัคือภูเขาไฟกุ
นุงอากุง เป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี 
 



 

 

 
 
เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5) 
พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม โชว์ระบ าบารองแดนซ์ – วานากรีิฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกลัป์ – วหิาร
อูลนัดานู – ทะเลสาบบราตัน – วหิารทานาห์ลอ็ต – ช้อปป้ิงห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ(B/L/D) 

เช้า บริการอาหารกลางเช้ส ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
หลงัจากนั้นน า ชมระบ าบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บา
รองเป็นสัตวใ์นต านาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลกัษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผูป้ก
ปักษ์รักษามนุษยต่์อสู้กบัรังดา ตวัละครท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรม
ศกัด์ิสิทธ์ิ การร่ายร ามีท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ น าท่านแวะชมสินคา้เคร่ืองเงิน หตัถกรรม ท่ีเป็น
ศิลปะของเกาะบาหลี 

 



 

 

 
 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ตั้งอยูใ่นมุนดุคหมู่บา้นนอกเส้นทางประมาณสองชัว่โมงทางตอน
เหนือของอูบุดซ่ึงได้รับความนิยมและกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับผูค้นท่ีช่ืนชอบในการถ่ายภาพ ให้
ท่านไดถ่้ายรูป 
เช็คอินกบัจุด ถ่ายรูปรังนก ท่ีเป็นท่ียอดฮิตอยา่งมากในการมาเยือ่นบาหลี 
 

 
 



 

 

น าท่านชม ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ท่ีว่ากนัว่าเป็นเส้นทางสู่
ความสงบสุข และเป็นอีกนึงท่ีไฮไลทท่ี์คนริยมมาและมีช่ือเสียงอยา่งมาก 
 

 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 
หลงัจากนั้นเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกัลป์ เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเยน็ตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม,้ ผกั, ตน้ไม้
ต่างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหวา่งข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัทแ์ละ ปุระอนัท่ีงดงามสองขา้งทางข้ึน
ภูเขา  
 

 



 

 

น าท่านชม วัดอุลัน ดานู อยูใ่นระดบัความสูง 4,300 ฟุตจากระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้ าริมทะเลสาบบ
ราตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ด้วยปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสร้างตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 
เพื่อใช้ท าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้ า บริเวณท่ีไม่สามารถเดินขา้ม
ไปได ้จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกวา่เมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก  
ท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบท่ีมี มนตข์ลงั 
ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดต่าํลง เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ
ธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงาม
ของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวนัออกนอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางน้าํ
สร้างความต่ืนเตน้ เช่น สกีน้าํ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 
 

 
 
น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พื่อบูชาเทพเจ้าแห่ง
มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างข้ึนในคริส์ตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้างไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชม
ความงามและแบบการสร้างอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ร้านขายของฝาก ร้านกฤษณะ KRISANA ซ่ึงเป็นศุนยก์ลาง แหล่งรวมสินคา้ของฝาก
ต่างๆมากมายในราคาท่ีถูกสุดๆ อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า ของกิน ของท่ีระลึก  
น าท่านแวะชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรียสี์ขาวบอกเล่าเร่ืองราวการสู้
รบของเทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของพี่นอ้งสองตระกูลระหวา่งตระกูลเกา
รพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซ่ึงมีพนัธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็น
จ านวนมากกล่าวกนัวา่น่ีคือการต่อสู้ระหวา่งฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุดแลว้
ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามคร้ังน้ี ให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพท่ีระลึกก่อนจะน าท่านกลบัสู่สนามบิน



 

 

นานาชาติงูระห์ไร (ขอสงวนสิทธ์ิงดการเขา้ชมในกรณีท่ีมีการจดังานหรือการปิดให้บริการ) ได้เวลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี 
 

 
 

วนัทีส่ี่ สนามบินชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (-/-/-) 

01.35   น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD399 
04.50  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

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

*รายการทวัร์อาจมีการปรับเปลีย่นเพ่ือให้สอดคลองกบัสภาพการณ์ ณ วนัเดินทาง 
ทั้งนีบ้ริษัทจะคึนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลกั* 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ และเด็ก 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ราคาไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

12 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 3,000 11,999 

13 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 3,000 11,999 

10 – 13 มกราคม 2563 12,999 3,000 10,999 

16 – 19 มกราคม 2563 13,999 3,000 10,999 

17 – 20 มกราคม 2563 13,999 3,000 10,999 

30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 14,999 3,000 11,999 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 14,999 3,000 11,999 

13 – 16 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 3,000 11,999 

14 – 17 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 3,000 11,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 3,000 11,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 3,000 11,999 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 3,000 11,999 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 3,000 11,999 

05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

06 – 09 มีนาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

13 – 16 มีนาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

19 – 22 มีนาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

20 – 23 มีนาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ 

และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***  



 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ
ทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์

ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทั้งหมด เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นทีเ่รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันทีย่งัมิได้ช าระ ค่าทวัร์

ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทปิคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1.  นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  



 

 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการ
คืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้า
สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 
10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทาง
ใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดั 



 

 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 
7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  
8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังนี้  แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่
กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการ
จ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 
กอ้น 
3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
 

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


