
 

 

 



 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิงรูะไรห ์– เมอืงบาหล ี– ดนิเนอรช์าดหาดจมิบารนั (-/-/D) 

10.00  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8 สายการบนิ THAI LION AIR โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 
12.55   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทีย่วบนิ SL258 
18.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซฟู๊๊ ด สไตลบ์าหล ีณ หาดจมิบารนั (1)  

 
พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 



 

 

วนัทีส่อง วานากริฮีลิส ์– จุดถา่ยรูปรงันก ชงิชา้บาหล ีและจดุชมววิ – วดักลางน า้ อูลนัดานู – วดัเม็งว ีหรอืทามาอายนุ – 
วหิารทานาล็อต – ชมโชวร์ะบ าคะชกั (KECAK)  (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วานากริฮิลิล ์ตัง้อยูใ่นมนุดคุหมูบ่า้นนอกเสน้ทางประมาณสองชัว่โมงทางตอนเหนือของอบูดุ
ซึง่ไดรั้บความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถ่ายภาพ  
 
อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเชค็อนิกับจดุ ถา่ยรปูรงันก และจดุชมววิทีเ่ป็นทีย่อดฮติอยา่งมากในการมาเยือ่นบาหล ี
 

 
 

หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู่ เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ,้ ผัก, ตน้ไมต้า่งๆ 
ทัศนียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละ ปรุะอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  
 
น าทา่นชม วดัอุลนั ดานู อยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบราตาน มฉีาก
หลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคัน่ดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิทีางศาสนาพุทธ
และฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายน ้า บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซึง่มหีลังคา
ทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรุ  มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก 

 
ทา่นจะไดส้ัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแหง่นี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉากหลังคอื
ทุง่นาขัน้บันไดทีค่่อย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ 
ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากุง 
เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภาย
เรอืในทะเลสาบ 
 



 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3) 
(สดุพเิศษเอาใจคนชอบความทา้ทายกบักจิกรรมบาหลสีวงิ น ัง่ชงิชา้ถา่ยรูปสดุชคิ กจิกรรมนีส้ าหรบัลกูคา้ท ีส่นใจเทา่น ัน้และ
ไมไ่ดร้วมคา่เครือ่งเลน่อยูใ่นราคาทวัร ์ราคาเร ิม่ 15-30 usd แลว้แตจ่ดุท ีใ่หบ้รกิารกรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้) 

 

 
 
น าทา่นชม วดัเม็งว ี(ทามานอายนุ) วัดทีส่วยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวี
ใชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวเีทา่นัน้ถูกสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีม่คีวามสวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบ
บรเิวณวัดอันงดงาม  
 
 



 

 

 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูซึง่สรา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้แหง่มหาสมทุรเป็นวหิาร
โบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลก
ตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
 

 
 



 

 

 
 
หลังจากนัน้น าทา่นชมการแสดง ระบ าคะชกั หรอื ระบ าลงิ (Kecak) เป็นระบ านี้เรยีกไดว้า่มชี ือ่เสยีงทีส่ดุในบาหลกี็วา่ได ้
ระบ าคะชักเป็นการตัดตอนมาจากรามเกยีรติ ์เลา่เรื่องราวของพระรามกับพลวานรทีต่ามไปชว่ยนางสดีาจากทศกัณฐ ์การ
แสดงนี้ใชค้นแสดงเป็นจ านวนมาก โดยผูท้ีแ่สดงเป็นลงิจะนุ่งผา้ตาหมากรุก น่ังลอ้มวงซอ้นๆกัน และโบกมอืขึน้ลงโยกตัวไป
มาและเปร่งเสยีงรอ้งวา่ “คะชกั คะชกั” เป็นเสยีงสงูเสยีงต า่แทนเครือ่งดนตรปีระกอบ หลังจบโชวน์ าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพั่ก 
 

พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วดัน า้พุศกัด ิศ์ทิธ ิ ์– ชอ้ปปอิง้ตลาดปราบเซยีน – วหิารเลมปูยางค ์– พระราชวงัน า้ตรีต์า กงักา (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

หลังจากนัน้เดนิทางสูว่หิารทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดิส์ทิธิ)์ สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธส์มัย
โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ทีผุ่ดข ึน้จากใตด้นิเป็น
พันปี โดยไม่มวัีนหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแทน่บชูาเทพทีศ่ักด ิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา 
ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศกัดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู 
ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 
 

 



 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซยีน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และราคาถูกทีส่ดุ
ในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รูีปปัน้พระพฒิเนศอยู ่สนุกสนานไปกับการตอ่รองราคา ร ตลาด
แหง่นี้  
 
 
 

ตลาดแหง่นี้เต็มไปดว้ยของพืน้เมอืงหลากหลาย อาทเิชน่ ผา้บา
ตกิ เครือ่งไมแ้กะสลัก อาหารแบบสตรทีฟู๊ ด และสละอนิโดนีเซยี ซึง่เป็น
ทีน่ยิมอยา่งมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท้ีจ่ะล ิม้ลองสละหวานกรอบลกู
ใหญ่โต ทีเ่ป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนีเซยี 

 
 
 

 
 
น าทา่นชม วหิารเลมปูยางค ์เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลแีละมคีวามส าคัญมากในวัฒนธรรมบาหลนัีน้ มี
ววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของพืน้ทีร่มิเกาะทางฝ่ังตะวันออกของบาหล ีซึง่วหิารแหง่นี้เป็นแลนดม์ารค์อกีจดุนงึทีนั่กทอ่งเทีย่วให ้
ความสนใจอยา่งมากโดยเฉพาะการถ่ายรูปกับซุม้ประตขูองวหิารและมฉีากหลังเป็นววิของภเูขาไฟกนุูงอากงุทีส่วยงาม  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 
 
 น าทา่นชม ตรีต์า กงักาหรอืพระราชวงัน า้ (Tirta Gangga) ตัง้อยูท่างใตห้า่งจากภเูขาไฟอากงุไป 12 กโิลเมตร เป็นอดตี

พระราชวังทีส่รา้งข ึน้ในปีค.ศ. 1946 โดยทายาทแหง่อาณาจักรการังงาเซม็ในอดตี แตก่ารระเบดิของภเูขาไฟอากงุในปีค.ศ. 
1963 ไดท้ าลายพระราชวังไปเกอืบหมดสิน้ และมกีารฟ้ืนฟอูยา่งหนักหลังจากนั้น เมือ่เขา้ไปภายในพระราชวัง คณุก็จะได ้
เจอกับสวนสวยงาม น ้าพุ และบอ่น ้าในบรรยากาศร่มรืน่ พรอ้มหนิแกะสลักและรูปปัน้ ในบรเิวณสวนมสีนามหญา้ตกแตง่อยา่ง
ดเีหมาะแกก่ารเดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจ และมบีรรยากาศสไตลบ์าหลยีคุเกา่อยา่งแทจ้รงิ 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
 
พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

 

 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ วหิารอูลูวาตู – สวนพระวษิณุ – ชอ้ปป้ิงรา้นของฝากกฤษณะ – อนุสาวรยีม์หาภารตะ – สนามบนิงูระไรห ์– 
สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ  (B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางชม วหิารอูลวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงเหนือมหาสมทุรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทีง่ดงามอกีมุม
หนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่หิาร (กรุณาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของทา่น และหา้มลบูหัวลงิ
โดยเด็ดขาด อาจเกดิอันตรายได)้  
 

 



 

 

นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้อง
โลก เป็นรูปปัน้พระวษิณุ (พระนารายณ)์ 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่
อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวน
วษิณุแหง่นี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่หง่นี้ยังใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไว ้
ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 
 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซึง่เป็นศุนย์กลาง แหล่งรวมสนิคา้ของฝากต่างๆ

มากมายในราคาทีถู่กสดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทีร่ะลกึ  
 

 



 

 

น าทา่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสัญลักษณข์องเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรือ่งราวการสูร้บของเทพใน
ต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรือ่งราวความขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกลูระหวา่งตระกลูเการพ และตระกลูปาณฑพ จน
บานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมากกลา่วกันวา่นี่คอืการตอ่สูร้ะหวา่งฝ่าย
ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชัว่ ซ ึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี้ ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บ
ภาพทีร่ะลกึกอ่นจะน าท่านกลับสูส่นามบนินานาชาตงิูระหไ์ร (ขอสงวนสทิธิง์ดการเขา้ชมในกรณีทีม่กีารจัดงานหรือการปิด
ใหบ้รกิาร) ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี
 

19.20   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่SL259 
23.05  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

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

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

07 – 10 ธ.ค. 2562 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

16,999 3,000 11,999 

14 – 17 ธ.ค. 2562 14,999 3,000 9,999 

21 – 24 ธ.ค. 2562 14,999 3,000 9,999 

28 – 31 ธ.ค. 2562 
(วนัปีใหม)่ 

17,999 3,500 12,999 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 19,999 3,500 14,999 

04 – 07  ม.ค. 2563 14,999 3,500 9,999 

11 – 14 ม.ค. 2563 14,999 3,000 9,999 

18 – 21 ม.ค. 2563 14,999 3,000 9,999 

25 – 28 ม.ค. 2563 
(วนัตรษุจนี) 

15,999 3,000 10,999 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 



 

 

01 – 04 ก.พ. 2563 14,999 3,000 9,999 

08 – 11 ก.พ. 2563 
(วนัมาฆบูชา) 

16,999 3,000 11,999 

15 – 18 ก.พ. 2563 14,999 3,000 9,999 

22 – 25 ก.พ. 2563 14,999 3,000 9,999 

29 ก.พ. – 03 ม.ค. 2563 14,999 3,000 9,999 

07 – 10 ม.ีค. 2563 13,999 3,000 8,999 

14 – 17 ม.ีค. 2563 14,999 3,000 9,999 

21 – 24 ม.ีค. 2563 14,999 3,000 9,999 

28 – 31 ม.ีค. 2563 14,999 3,000 9,999 

04 – 07 เม.ย. 2563 
(วนัจกัร)ี 

16,999 3,000 11,999 

11 – 14 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

19,999 3,500 14,999 

18 – 21 เม.ย. 2563 15,999 3,000 10,999 

25 – 28 เม.ย. 2563 15,999 3,000 10,999 

02 – 05 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน และวนัฉตัรมงคล) 

15,999 3,000 10,999 

03 – 06 พ.ค. 2563 
(วนัวสิาขบูชา และฉตัรมงคล) 15,999 3,000 10,999 

09 – 12 พ.ค. 2563 13,999 3,000 8,999 

16 – 19 พ.ค. 2563 13,999 3,000 8,999 

23 – 26 พ.ค. 2563 13,999 3,000 8,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 13,999 3,000 8,999 

06 – 09 ม.ิย. 2563 13,999 3,000 8,999 

13 – 16 ม.ิย. 2563 13,999 3,000 8,999 



 

 

20 – 23 ม.ิย. 2563 13,999 3,000 8,999 

27 – 30 ม.ิย. 2563 12,999 3,000 8,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

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

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

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

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด2้1 – 23 ม.ีค. 2563จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯ2ลฯ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4.  หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 
 
 
 


