
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิ – สนามบนิงูระหไ์ร – สวนพระวษิณุ – วหิารอูลูวาตู – ชมพระอาทติยต์ก

ดนิหาดจมิบารนั   (-/L/D) 
03.00  พรอ้มกันท ีท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบนิ AIR ASIA โดยมี

เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

 

 
 

 
06.00   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทยีวบนิ FD396 
11.15  เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร หรอืในอกีชอื ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชวัโมง) 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนันเดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทมีอีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครงึตัว จําลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ 
พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปปันพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮนิดู ขนีกครุฑ (นกอนิทรีย)์ 
เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซงึเป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร 
ขนาดนําหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแห่งนีมคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทแีห่งนียังใชจั้ดแสดงโชว ์
วฒันธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  
 

 
 
จากนันนําทา่นเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู ทตีงัอยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทงีดงาม
อกีมมุหนงึของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทมีาชมุนุมกันทวีหิาร (กรุณาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของทา่น และ
หา้มลบูหวัลงิโดยเด็ดขาด อาจเกดิอนัตรายได)้  
 

 
 
หลงัจากนันนําทา่นสู ่ชายหาดจมิบารนั เพอืรับประมานอาหารเย็นพรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ  

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ชมพระอาทติยต์กดนิ+ดนิเนอรซ์๊ฟู๊ ด สไตลบ์าหล ี(2)  
 *ขอสงวานสทิธงิดชมพระอาทติยต์กดนิ ในกรณีทกีารจราจรตดิขดัจนไมส่ามารถไปตามโปรแกรมไดท้นัเวลา* 
พกัท ี SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 



วนัทสีอง วหิารบาตูอนั – วหิารเทมภคัศริงิค ์– ชอ้ปปิงตลาดปราบเซยีน – หมูบ่า้นคนิตามณี – ภูเขาไฟบาตูร ์และ
ทะเลสาบบาต ู– วหิารเบซากหี ์(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําทา่นชม วหิารบาตอูนั หรอื บาตวน ตงัอยูร่ะหวา่งทางของถนนเสน้หลักจากเมอืงเด็นปาซารไ์ปเมอืงอบูดุ วหิาร
แห่งนีมคีวามเป็นมาและเป็นผลงานศลิปะบาหลทีเีก่าแก่นับพันปี สรา้งขนึประมาณปี ค.ศ.1020 ถอืว่าเป็นวัดที
เก่าแกท่สีดุของบาหลเีลยก็ว่าได ้สรา้งโดยกลุม่ชา่งฝีมอืสมัยโบราณ วัตถุประสงคท์สีรา้งวหิารแห่งนีเพอืเป็นการ
บชูาพระวษิณุ เทพผูส้รา้งสรรพสงิของชาวฮนิด ูสงัเกตไดจ้ากฝีมอืการแกะสลกัหนิเป็นลวดลายเรอืงราวเกยีวกับพระ
วษิณุ และซุม้ประตทูางเขา้ทปีราณีตงดงามตามแบบฉบบัศลิปะบาหลแีบบดงัเดมิ 
 

 
 
หลังจากนันเดนิทางสูว่หิารทศีักดสิทิธ ิวหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดสิทิธ)ิ สรา้งในศตวรรษท ี13 เป็นวหิารศักดิ
สทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน ชมบอ่นําพุศักดสิทิธ ิท ีTIRTA EMPUL  ทผีุด
ขนึจากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดสิทิธ ิและแท่นบูชาเทพทศีักดสิทิธแิละมหัศจรรย ์ทําเนียบ
ประธานาธบิดบีนเนินเขา ดา้นหนา้ปากถําเป็นสระศักดสิทิธ ิมนํีาไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอสิตรี 6 นาง 
ชาวบาหลเีชอืวา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดมืหรอือาบนําทนี ีจะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 
 

 
 



จากนันนําท่านชอ้ปปิงย่าน ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พนืเมอืงในตลาด และราคา
ถูกทสีดุในบรรดาตลาดต่างๆ ของพืนเมอืงชมถําชา้งศักดสิทิธ ิทมีรีูปปันพระพฒิเนศอยู่ สนุกสนานไปกับการตอ่รอง
ราคา ร ตลาดแหง่น ี 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
นําทา่นเดนิทางขนึสู ่หมูบ่า้นคนิตามาน ีตงัอยู่บนระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนงึในอาณาจักรยุคตน้ ๆ บน
เกาะบาหล ี 
 

การมาเยอืนทเีกาะบาหลแีห่งน ีกจิกรรมอกีอย่างนงึทเีป็นไฮไลทส์ําหรับทนีก็ีคอื บาหล ีสวงิ (Bali Swing) 
เป็นการนังชงิชา้ทมีคีวามสงูมากๆ นอกจากจะหวาดเสยีวแลว้ทา่นยังจะไดพ้บกับทัศนยีภาพธรรมชาตขิองเกาะบาหลี
อยา่งน่าตนืตาตนืใจเป็นอย่างยงิ ขอ้ควรระวังและคําแนะนําของการเลน่ บาหล ีสวงิ คอืผูเ้ลน่จําเป็นตอ้งฟังคําแนะนํา
จากเจา้หนา้อย่างเคร่งคัด และจําเป็นตอ้งเซ็นยนิยอมการเลน่เครอืงเลน่นเีนืองจากถอืเป็นกจิกรรมผาดโผนชนดิหนงึ 
(ไมร่วมคา่ขนึ) 
 

 
 
นําทา่นชม ภูเขาไฟบาตรู ์ภเูขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซงึเกดิจากการยุบตัวของภูเขา
ไฟบาตรู ์ซงึมขีนาดใหญ่ทสีดุในบาหลแีละตงัอยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟทยีังคกุรุ่นอยู่ มคีวามสงูเหนือระดับนําทะเล 1,717 
เมตร นําทา่นเดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาตป่ิาสน ในบรรยากาศเย็นสบาย 
ผา่นหบุเขาทุง่นาขนับนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิถ่ายรูปกับทัศนียภาพทงีดงามราว
สรวงสวรรค ์
นําท่านเดนิทางสู่ วดัเบซากหี ์เป็นวัดทมีคีวามสําคัญทสีุดบนเกาะบาหล ีคนบาหลยีกใหเ้ป็นวัด เป็นวัดในศาสนา
ฮนิดูทใีหญ่ทสีดุของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดสิทิธทิสีดุเหนือวัดทังปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัด
เล็กๆ อกี 23 แหง่ แหง่ทเีรยีงรายอยูเ่ป็นขนัๆ กวา่ 7 ขนัไปตามไหลเ่ขา มฉีากหลังคอืภูเขาไฟกนุุงอากงุ เป็นภูเขาไฟ
ทสีงูทสีดุของเกาะบาหล ี
 



 
 
เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (5) 
พกัท ี SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม โชวร์ะบําบารองแดนซ ์– วานากริฮีลิส ์– ถา่ยรูปรงันก – ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกลัป์ – 

วหิารอูลนัดานู – ทะเลสาบบราตนั – วหิารทานาหล็์อต – ชอ้ปปิงหา้งกฤษณะ – อนุสาวรรีามายณะ
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
หลงัจากนันนํา ชมระบําบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะการแสดงทเีป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหล ีอนิโดนีเซยี บารอง
เป็นสตัวใ์นตํานาน ซงึมหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซงึเป็นผูป้กปักษ์รักษา
มนุษยต์อ่สูก้ับรังดา ตัวละครทเีป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชวัรา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดสิทิธ ิการร่ายรํามี
ทา่ทอีอ่นชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ นําทา่นแวะชมสนิคา้เครอืงเงนิ หัตถกรรม ทเีป็นศลิปะของเกาะบาหล ี
 

 
 



หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู ่วานากริฮิลิล ์ตังอยู่ในมุนดุคหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชวัโมงทางตอนเหนือ
ของอบูดุซงึไดรั้บความนยิมและกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวสาํหรับผูค้นทชีนืชอบในการถา่ยภาพ ใหท้า่นไดถ้า่ยรูป 
เชค็อนิกบัจุด ถา่ยรูปรงันก ทเีป็นทยีอดฮติอยา่งมากในการมาเยอืนบาหล ี
 

 
 
นําทา่นชม ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่วีา่กันวา่เป็นเสน้ทางสูค่วามสงบ
สขุ และเป็นอกีนงึทไีฮไลทท์คีนรยิมมาและมชีอืเสยีงอยา่งมาก 
 

 
 



เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
หลังจากนันเดนิทางขนึสู ่เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทอืกเขาทงีดงาม อากาศเย็นตลอดทงัปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไม ้
ตา่งๆ ทศันยีภาพของบาหล ีระหวา่งขนึบนเทอืกเขาเบดกูลั หมูบ่า้นดชัทแ์ละ ปรุะอนัทงีดงามสองขา้งทางขนึภเูขา  
 

 
 
นําทา่นชม วดัอุลนั ดาน ูอยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับนําทะเล ตงัอยู่บรเิวณกลางนํารมิทะเลสาบบราตาน 
มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคนัดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนสีรา้งตงัแตส่มัยศตวรรษท ี17 เพอืใชท้ําพธิทีาง
ศาสนาพุทธและฮนิด ูรวมทังอุทศิแด่เทว ีดานู เทพแห่งสายนํา บรเิวณทไีม่สามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเด่น
ตรงศาลาซงึมหีลังคาทรงสงูทรียีกวา่เมรุ  มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชนั สวยงามมาก  
ทา่นจะไดส้มัผสักบัอากาศหนาวเย็นตลอดทังปีวัดแห่งนตีงัอยู่รมิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทมี ีมนตข์ลัง ฉาก
หลงัคอืทุง่นาขนับนัไดทคีอ่ย ๆ ลาดต่าํลง เป็นทะเลสาบทมีชีอืเสยีง ซงึมรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทยีวทตีอ้งการธรรมชาติ
แบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทสีวยงามของยอดเขาคนิ
ตามณี เมาตอ์ากุง เรอืยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี ยังเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้าํสรา้งความตนืเตน้ เชน่ 
สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 
 

 



 
นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดสิทิธขิองศาสนาฮนิดู ซงึสรา้งไวเ้พอืบชูาเทพเจา้แห่งมหาสมุทร
เป็นวหิารโบราณ สรา้งขนึในครสิต์ศตวรรษท ี11 ซงึสรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบ
การสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดสิทิธ ิ

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (8) 
จากนันนําทา่นชอ้ปปิง รา้นขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซงึเป็นศนุยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝากตา่งๆ
มากมายในราคาทถีกูสดุๆ อาทเิชน่ เสอืผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทรีะลกึ  
นําทา่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซงึเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรอืงราวการสูร้บของ
เทพในตํานานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรอืงราวความขัดแยง้ของพนีอ้งสองตระกลูระหวา่งตระกลูเการพ และตระกลู
ปาณฑพ จนบานปลายไปสูม่หาสงคราม ซงึมพัีนธมติรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจํานวนมากกล่าวกันว่านีคอื
การตอ่สูร้ะหวา่งฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชวั ซงึในทสีดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงคราม
ครังน ีใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บภาพทรีะลกึกอ่นจะนําทา่นกลับสูส่นามบนินานาชาตงิูระหไ์ร (ขอสงวนสทิธงิดการเขา้ชม
ในกรณีทมีกีารจัดงานหรอืการปิดใหบ้รกิาร) ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี
 

 
 

วนัทสี ี สนามบนิชาตงิรูะหไ์ร – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ (-/-/-) 
01.35   นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เทยีวบนิท ีFD399 
04.50  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลยีนเพอืใหส้อดคลองกบัสภาพการณ ์ณ วนัเดนิทาง 
ทงันบีรษิทัจะคนึงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทใีชบ้รกิาร *** 
 



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ 
ราคาไมร่วม 
ตวัเครอืงบนิ 

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

13 – 16 ธนัวาคม 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 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 11,999 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 



อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่
ซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้
บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีูลคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอื
เอเจนซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทงัหมด 
ทงัน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีาํระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ 
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทังหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพิมขนึของนักท่องเทยีวทมีิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษี
เชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุ
ชนิไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ  
2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสีํารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสีํารองทมีคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่มกีารจํากัด
จํานวน  
3.2 แบตเตอรสีํารองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 
3.3 แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณ ี

4. หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณ ี
 

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



 

** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 
 

มจํีาหน่ายแลว้วันนี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญปีุ่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มา
เกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนืองสงูสดุ 8 วัน หากสนใจสงัซอื
ซมิกบัทางบรษัิท กรุณาสงัซอื 3 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และชาํระเงนิกบัทางเอเจน้ทท์ทีา่นตดิตอ่ซอืทัวรม์า  


