
 



 

 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร – เกาะบาหล ี – วดัเม็งว ี– วดัเบซากหี ์
(-/L/D) 

03.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอร ์1 สายการบนิ  AIR ASIA โดยมีเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
06.00   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทีย่วบนิ FD396 
11.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นชม วดัเม็งว ี(ทามานอายนุ) วัดทีส่วยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวี

ใชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวเีทา่นัน้ถกูสรา้งในครสิตศ์ตวรร ษที ่17 ทีม่คีวามสวยงามมสีระน้ําลอ้มรอบ
บรเิวณวัดอันงดงาม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเบซากหี ์เป็นวัดทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุบนเกาะบาหล ีคนบาหลยีกใหเ้ป็นวัด เป็นวัดในศาสนาฮนิดทูีใ่หญ่
ทีส่ดุของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุเหนือวัดทัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ป ระกอบดว้ยวัดเล็กๆ อกี 23 แหง่ 
แหง่ทีเ่รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆ กวา่ 7 ขัน้ไปตามไหลเ่ขา มฉีากหลังคอืภเูขาไฟกนุุงอากงุ เป็นภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุของเกาะบาหลี 

 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรอืเทยีบเทา่* 
วนัทีส่อง ชมระบําบารอง แดนซ ์ – หมูบ่า้นคนิตามาน ี – บาหล ีสวงิ – ภูเขาไฟบาตรู ์ – ทะเลสาบบาตรู ์ – วหิารเทมภคัศ ิ

รงิค ์– ตลาดปราบเซยีน (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังจากนัน้นําทา่นสูห่มูบ่า้น BATU BULAN VILLAGE เพือ่ ชมระบําบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลักษณ์
ของชาวเกาะบาหล ีอนิโดนีเซยี บารองเป็นสตัวใ์นตํานาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลักษณ์แทน
วญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้ับรังดา ตัวละครทีเ่ป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็น

นาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การรา่ยรํามทีา่ทอีอ่นชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ นําทา่นแวะชมสนิคา้เครือ่งเงนิ หัตถกรรม ทีเ่ป็น
ศลิปะของเกาะบาหล ี

 



 
 

นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่หมูบ่า้นคนิตามานี ตัง้อยูบ่นระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยคุตน้ ๆ บนเกาะ
บาหล ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นชม ภูเขาไฟบาตรู ์ภเูขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยบุตัวของภเูขาไฟบา
ตรู ์ซึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบาหลแีละตัง้อยูด่า้นขา้งภเูขาไฟทีย่ังคกุรุน่อยู ่มคีวามสงูเหนือระดับน้ําทะเล 1,717 เมตร นําทา่น
เดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของแนวภเูขาทา่มกลางธรรมชาตป่ิาสน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหบุเขาทุง่นา

ขัน้บันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิถา่ยรปูกับทัศนียภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค์ 
 

 
 

การมา เยือ่นทีเ่กาะบาหลแีหง่นี้ กจิกรรมอกีอยา่งนงึทีเ่ป็นไฮ ไลท์

สําหรับทีน่ี้ก็คอื บาหล ีสวงิ  (Bali Swing) เป็นการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูมากๆ 
นอกจากจะหวาดเสยีวแลว้ทา่นยังจะไดพ้บกับทัศนี ยภาพธรรมชาตขิองเกาะ

บาหลอียา่งน่าตืน่ตาตืน่ใจเป็นอยา่งยิง่ ทัง้นี้การขึน้ เลน่ชงิชา้ในจุดทีร่ะบใุน
โปรแกรมรวมคา่เลน่กจิกรรมนี้แลว้ ยกเว ้ นจุดทีน่อกเหนือโปรแรกมระบ ุ ขอ้
ควรระวังและคําแนะนําของการเลน่ บาหล ีสวงิ คอืผูเ้ลน่จําเป็นตอ้งฟัง

คําแนะนําจากเจา้หนา้อยา่งเครง่คัด  และจําเป็นตอ้งเซน็ยนิยอมการเลน่
เครือ่งเลน่นีเ้นื่องจากถอืเป็นกจิกรรมผาดโผนชนดิหนึง่ 



 

 
หลังจากนัน้เดนิทางสูว่หิารทีศ่ักดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค  ์(วัดพศุักดิส์ทิธิ์) สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัย
โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น้ําพศุักดิส์ทิธิ ์ที ่ TIRTA EMPUL  ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็น

พันปี โดยไมม่วัีนหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่บชูาเทพทีศ่ั กดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ทําเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา 
ดา้นหนา้ปากถ้ําเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มน้ํีาไหลพุง่จากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู 
ลองมาดืม่หรอือาบน้ําทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถกูทีส่ดุ

ในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ้ําชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีปูป้ันพระพฒิเนศอยู ่ 
 
 

 
 

ตลาดแหง่นี้เต็มไปดว้ยของพืน้เมอืงหลากหลาย อาทเิชน่ ผา้

บาตกิ เครือ่งไมแ้กะสลัก อาหารแบบสตรที ฟู๊ ด และสละอนิโดนีเซยี 

ซึง่เป็นทีน่ยิมอยา่งมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท้ีจ่ะลิม้ลองสละหวาน
กรอบลกูใหญ่โต ทีเ่ป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนีเซยี 
 

 
 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL*หรอืเทยีบเทา่* 
 

วนัทีส่าม วานากริฮิลิล ์– ประตสูวรรค ์– เทอืกเขาเบดกูลั – วดัอุลนั ดานู – ทะเลสาบบราตนั – วหิารทานาล็อท (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วานากริฮิลิล ์ตัง้อยูใ่นมนุดคุหมูบ่า้นนอกเสน้ทางประมาณสองชัว่โมงทางตอนเหนือของอบูดุ

ซึง่ไดรั้บความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถา่ยภาพ  
นําทา่นชม ประตสูวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีว่า่กันวา่เป็น เสน้ทางสูค่วามสงบสขุ และเป็นอกีนงึที่
ไฮไลทท์ีค่นรยิมมาและมชีือ่เสยีงอยา่งมาก 

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (7) 
หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่ เทอืกเขาเบดกูลั  เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ้ , ผัก, ตน้ไมต้า่งๆ 
ทัศนียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละ ปรุะอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  

 

 
นําทา่นชม วดัอุลนั ดาน ูอยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน้ําทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน้ํารมิทะเลสาบบราตาน มฉีาก
หลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคั่นดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใชทํ้าพธิทีางศาสนาพทุธ

และฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายน้ํา บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลังคา
ทรงสงูทีร่ยีกวา่เมร ุ มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ทา่นจะไดส้มัผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแหง่นี้
ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉากหลังคอืทุง่นาขัน้บันไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่าํลง เป็นทะเลสาบทีม่ี

ชือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หาก
ปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็น
ศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้าํสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

 



 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้แหง่มหาสมทุรเป็นวหิาร
โบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลก
ตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรอืเทยีบเทา่* 
 

วนัทีส่ ี ่ สวนพระวษิณุ – วหิารอูลูวาต ู– หา้งกฤษณะ (สิน้คา้ทอ้งถิน่) – ชายหาดจมิบารนั – อนุสาวรยีม์หาภารตะ – ทา่
อากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จําลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้อง
โลก เป็นรปูป้ันพระวษิณุ (พระนารายณ)์ 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี์) เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่
อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน  สวน

วษิณุแหง่นี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร ่และสถานทีแ่หง่นี้ยังใชจั้ดแสดงโชว์  วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบําบารอง ไว ้
ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

 



 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู  ทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนือมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทีง่ดงามอกีมมุ
หนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่หิาร (กรณุาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของทา่น  และหา้มลบูหัวลงิ
โดยเด็ดขาด อาจเกดิอันตรายได)้ 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (10) 

 



จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก KRISANA ซึง่เป็นศนุยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝากตา่งๆมากมายในราคาทีถ่กู

สดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร 
เกาะบาหล ี
นําทา่นเดนิทางสู ่ ชายหาดจมิบารนั  เป็นชายหาดรปูวงพระจันทร ์ทา่มกลางทรายขาวสะอาดและทอ้งน้ําสคีราม ตัง้อยู่

บรเิวณชอ่งแคบของเกาะบาหล ีบนเสน้ทางโซนทศิใตข้องสนามบนิงูราหไ์ร โดยที่จมิบารันมชีายหาดอยู ่2 ฝ่ัง ดา้นตะวันตก
ตดิกับอา่วจมิบารัน มโีรงแรมและรสีอรต์หรหูราเพิง่เปิดใหมผุ่ดขึน้หลายแหง่ สว่นตะวันออกเป็นทีต่ัง้ของทา่เรอืบนัีว บรเิวณ
ชายหาดจมิบารัน นักทอ่งเทีย่วนยิมไปน่ังกนิบรรยากาศชมพระอาทติยต์กดนิ บนฉากของววิทวิทัศน์ทีง่ามตา อกีทั ้ งยังเป็น

แหลง่ทีพ่ลกุพลา่นและสสีนัของภาพชวีติหมูบ่า้นชาวประมง มปีลาสดๆมาขายนักทอ่งเทีย่วใหไ้ดล้ ิม้ลองป้ิงยา่งกันรมิชาย
หาก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... รบัประทานอาหารพรอ้มชมววิพระอาทติยต์กดนิ (11) 

 

 
  

 นําทา่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรือ่งราวการสูร้บของเทพใน
ตํานานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรือ่งราวความขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกลูระหวา่งตระกลูเการพ และตระกลูปาณฑพ จน
บานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้รว่มรบดว้ยเป็นจํานวนมากกลา่วกันวา่นี่คอืการตอ่สูร้ะหวา่งฝ่าย

ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชัว่ ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี้ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บ
ภาพทีร่ะลกึกอ่นจะนําทา่นกลับสูส่นามบนินานาชาตงิูระหไ์ร 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ (-/-/-) 

01.35   นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD399 
04.50  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

*รายการทวัรอ์าจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรม 
ท ัง้นีจ้ะคาํนงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องนกัทอ่งเทีย่วเป็นหลกั* 



 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุํา่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุํา่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมต ัว๋ 

13 - 17 มถิุนายน 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

20 - 24 มถิุนายน 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

27 ม.ิย. - 01 ก.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

04 - 08 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

11 - 15 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

18 - 22 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

01 - 05 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 



เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก
คา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วแ ละวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ี นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิ ารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจ องตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เว ้ นแตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
 

 
 
 



ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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


