
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิ

 
10.00  พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

 
12.55   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทยีวบนิ
18.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร 

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย
 
เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพเิศษ
 
พกัท ี SUNSET SEMINYAK HOTEL
 

สนามบนิงรูะไรห ์– เมอืงบาหล ี– ดนิเนอรช์าดหาดจมิบารนั 

อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์8 สายการบนิ THAI LION AIR
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

ประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทยีวบนิSL258 
ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชอื ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชวัโมง) 

พเิศษ...เมนูซ๊ฟู๊ ด สไตลบ์าหล ีณ หาดจมิบารนั(1) 

SUNSET SEMINYAK HOTELระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

ดนิเนอรช์าดหาดจมิบารนั (-/-/D) 

THAI LION AIR โดยมเีจา้หนา้ทขีอง

 

 

หรอืในอกีชอื ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

 

 



วนัทสีอง วานากริฮีลิส ์– จุดถา่ยรูปรงันกและชงิชา้บาหล ี– ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท – วดักลางนํา อูลนัดานู – วหิารทา
นาล็อต(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วานากริฮิลิลต์งัอยู่ในมุนดคุหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชวัโมงทางตอนเหนือของอบูุด
ซงึไดรั้บความนิยมและกลายเป็นสถานทที่องเทยีวสําหรับผูค้นทชีนืชอบในการถ่ายภาพ ใหท้่านไดถ้่ายรูปเช็คอนิกับจุด 
ถา่ยรูปรงันก ทเีป็นทยีอดฮติอยา่งมากในการมาเยอืนบาหล ี
 

 
 

นําทา่นชม ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท หรอื HANDARA HEAVEN GATEเป็นประตูท่วีา่กันวา่เป็นเสน้ทางสูค่วามสงบสขุ และ
เป็นอกีนงึทไีฮไลทท์คีนนยิมมาและมชีอืเสยีงอยา่งมาก ไมค่วรพลาดกบัการถา่ยรูปโพสทา่สดุคลูกบัประตแูหง่น ี
 

 



หลังจากนันเดนิทางขนึสู ่เทอืกเขาเบดูกลัป์เทอืกเขาทงีดงาม อากาศเย็นตลอดทังปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไมต้่างๆ 
ทัศนยีภาพของบาหล ีระหวา่งขนึบนเทอืกเขาเบดกูลั หมูบ่า้นดชัทแ์ละ ปรุะอนัทงีดงามสองขา้งทางขนึภเูขา 
 

 
 
นําทา่นชม วดัอุลนั ดานูอยู่ในระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับนําทะเล ตังอยู่บรเิวณกลางนํารมิทะเลสาบบราตาน มฉีาก
หลงัเป็นภูเขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคนัดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนสีรา้งตงัแตส่มัยศตวรรษท ี17 เพอืใชท้ําพธิทีางศาสนาพุทธ
และฮนิด ูรวมทงัอทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแห่งสายนํา บรเิวณทไีม่สามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซงึมหีลังคา
ทรงสงูทรียีกวา่เมรุ  มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชนั สวยงามมาก  
 
ทา่นจะไดส้มัผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทังปีวัดแห่งนตีงัอยู่รมิ ทะเลสาบบราตนัเป็นทะเลสาบทมี ีมนตข์ลัง ฉากหลังคอื
ทุง่นาขันบันไดทคีอ่ย ๆ ลาดต่าํลง เป็นทะเลสาบทมีชีอืเสยีง ซงึมรีีสอร์ทใหนั้กท่องเทยีวทตีอ้งการธรรมชาตแิบบทุ่งหญา้ 
ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทสีวยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากุง 
เรอืยไปจนถงึทางทศิตะวนัออกนอกจากน ียังเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้าํสรา้งความตนืเตน้ เชน่ สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภาย
เรอืในทะเลสาบ 
 

 



เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3)  
(สดุพเิศษเอาใจคนชอบความทา้ทายกบักจิกรรมบาหลสีวงิ นงัชงิชา้ถา่ยรปูสุดชคิ กจิกรรมนสีําหรบัลูกคา้ทสีนใจเทา่นนัและ
ไมไ่ดร้วมคา่เครอืงเลน่อยูใ่นราคาทวัร ์ราคาเรมิ $15-$30 แลว้แตจ่ดุทใีหบ้รกิารกรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรอ์กีครงั) 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อทวหิารงูอันศักดสิทิธขิองศาสนาฮนิด ูซงึสรา้งไวเ้พอืบชูาเทพเจา้แห่งมหาสมุทรเป็นวหิาร
โบราณ สรา้งขนึในครสิต์ศตวรรษท ี11 ซงึสรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลก
ตาของวหิารศกัดสิทิธ ิ
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณภตัตาคาร(4) 
 
พกัท ี SUNSET SEMINYAK HOTELระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม วดันําพศุกัดสิทิธ ิเทมภคัสริงิค ์– ชอ้ปปิงตลาดปราบเซยีน – สวนพระวษิณุ – รา้นของฝากกฤษณะ – อนุสาวรยี ์
มหาภารตะ – สนามบนิงรูะไรห ์– สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ(B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

หลังจากนันเดนิทางสูว่หิารทศีักดสิทิธ ิวหิารเทมภคัศริงิค(์วัดพุศักดสิทิธ)ิ สรา้งในศตวรรษท ี13 เป็นวหิารศักดสิทิธส์มัย
โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน ชมบอ่นําพุศักดสิทิธ ิท ีTIRTA EMPUL  ทผีุดขนึจากใตด้นิเป็น
พันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดสิทิธ ิและแทน่บูชาเทพทศีักดสิทิธแิละมหัศจรรย ์ทําเนียบประธานาธบิดบีนเนินเขา 
ดา้นหนา้ปากถําเป็นสระศักดสิทิธ ิมนํีาไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชอืวา่ ถา้ใครอยากมลีกู 
ลองมาดมืหรอือาบนําทนี ีจะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 
 



 
 
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงย่าน ตลาดปราบเซยีนใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พนืเมอืงในตลาด และราคาถูกทสีดุ
ในบรรดาตลาดต่างๆ ของพนืเมอืงชมถําชา้งศักดสิทิธ ิทมีรีูปปันพระพฒิเนศอยู่ สนุกสนานไปกับการตอ่รองราคา ร ตลาด
แหง่น ี
 

 
 
นันเดนิทางชม สวนพระวษิณุทมีอีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครงึตัว จําลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้อง
โลก เป็นรูปปันพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขนีกครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่ง
อสิรเสรีภาพของชาวฮนิดู ซงึเป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนําหนัก 4,000 ตัน  สวน
วษิณุแห่งนีมคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทแีห่งนียังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเช่น ระบําบารอง ไว ้
ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 



จากนันนําทา่นชอ้ปปิง รา้นขายของฝากรา้นกฤษณะKRISANA ซงึเป็นศนุยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝากตา่งๆมากมาย
ในราคาทถีกูสดุๆ อาทเิชน่ เสอืผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทรีะลกึ 
 

 
 
นําทา่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะซงึเป็นสญัลักษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรอืงราวการสูร้บของเทพใน
ตํานานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรืองราวความขัดแยง้ของพนีอ้งสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จน
บานปลายไปสูม่หาสงคราม ซงึมพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจํานวนมากกลา่วกันวา่นีคอืการต่อสูร้ะหวา่งฝ่าย
ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชวั ซงึในทสีดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครังน ีใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บ
ภาพทรีะลกึก่อนจะนําท่านกลับสูส่นามบนินานาชาตงิูระหไ์ร(ขอสงวนสทิธงิดการเขา้ชมในกรณีทมีกีารจัดงานหรือการปิด
ใหบ้รกิาร)ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี
 

19.20  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เทยีวบนิทSีL259 
23.05 ถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 
 
 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออก

ตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั 
เครอืงบนิ 

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 

31ธ.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 
(วนัตรษุจนี) 12,999 2,500 7,999 

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

06 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 12,999 2,500 7,999 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 13,999 2,500 8,999 

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



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

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

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

27 – 29 กมุภาพนัธ ์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 มถินุายน 2563 10,999 2,500 6,999 

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

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

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

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

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

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมดเนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที

เหลอื 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)์ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซักรีด 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
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 กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซี

ไมช่าํระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทงัหมด 

ทงัน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีด2้1 – 23 มนีาคม 2563จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทยีวหรือเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครืองบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 



7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ  

2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสีํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
 3.2 แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
 3.3 แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณ ี
4.หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณ ี
 

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


