
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร – เกาะบาหล ี– สวนพระวษิณุ 
- วหิารอลูวูาต ู- ชายหาดจมิบารนั 

03.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1 สายการบนิ AIR ASIA โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.00   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทีย่วบนิ FD396 
11.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จ าลองมาจากรูปสักการะของพระวษิณุ 
พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูปัน้พระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิดู ขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ 
เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิรเสรภีาพของชาวฮนิดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสูง 150 เมตร กวา้ง 64 
เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแห่งนี้มคีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแ่ห่งนี้ยังใชจั้ด
แสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนัน้น าท่านเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู ที่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงเหนือมหาสมุทรอนิเดีย พรอ้มชมววิทวิทัศน์ที่
งดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกนัทีว่หิาร (กรณุาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของ
ทา่น และหา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด อาจเกดิอนัตรายได)้ 
น าทา่นเดนิทางสู ่ชายหาดจมิบารนั เป็นชายหาดรปูวงพระจันทร ์ทา่มกลางทรายขาวสะอาดและทอ้งน ้าสคีราม 
ตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบของเกาะบาหล ีบนเสน้ทางโซนทศิใตข้องสนามบนิงูราหไ์ร โดยทีจ่มิบารันมชีายหาดอยู ่2 
ฝ่ัง ดา้นตะวันตกตดิกบัอา่วจมิบารัน มโีรงแรมและรสีอรต์หรูหราเพิง่เปิดใหมผุ่ดขึน้หลายแห่ง สว่นตะวันออกเป็น
ทีต่ัง้ของทา่เรอืบนัีว บรเิวณชายหาดจมิบารัน นักทอ่งเทีย่วนยิมไปน่ังกนิบรรยากาศชมพระอาทติยต์กดนิ บนฉาก
ของววิทวิทัศน์ทีง่ามตา อกีทัง้ยังเป็นแหล่งทีพ่ลุกพล่านและสสีันของภาพชวีติหมูบ่า้นชาวประมง มปีลาสดๆมา
ขายนักทอ่งเทีย่วใหไ้ดล้ิม้ลองป้ิงยา่งกนัรมิชายหาก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรอืเทยีบเทา่* 
วนัทีส่อง วหิารเทมภคัศริงิค ์- ตลาดปราบเซยีน - หมูบ่า้นคนิตามาน ี- ภูเขาไฟบาตรู ์- ทะเลสาบบาตรู ์- วดัเบ

ซากหี ์
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังจากนัน้เดนิทางสู่วหิารทีศ่ักดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดิส์ทิธิ)์ สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิาร

ศักดิส์ทิธส์มยัโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพศุักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  
ทีผุ่ดขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแท่นบูชาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์
ท าเนียบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูป
อสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 

 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสนิคา้พืน้เมอืงในตลาด และ
ราคาถกูทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีปูปัน้พระพฒิเนศอยู ่ 

 



น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่หมูบ่า้นคนิตามาน ีตัง้อยูบ่นระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ในอาณาจักรยคุตน้ ๆ 
บนเกาะบาหล ีน าทา่นชม ภเูขาไฟบาตรู ์ภเูขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจาก
การยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร ์ซ ึง่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในบาหลแีละตัง้อยู่ดา้นขา้งภูเขาไฟทีย่ังคุกรุ่นอยู่ มคีวามสูง
เหนอืระดับน ้าทะเล 1,717 เมตร น าทา่นเดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของแนวภเูขาท่ามกลางธรรมชาติ
ป่าสน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขัน้บันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิถา่ยรปูกบัทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเบซากหี ์เป็นวัดทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุบนเกาะบาหล ีคนบาหลยีกใหเ้ป็นวัด เป็นวัดในศาสนา

ฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุเหนือวัดทัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ย
วัดเล็กๆ อกี 23 แหง่ แหง่ทีเ่รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆ กว่า 7 ขัน้ไปตามไหล่เขา มฉีากหลังคอืภเูขาไฟกนุุงอากงุ เป็น
ภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุของเกาะบาหล ี

 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่         EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรอืเทยีบเทา่* 



วนัทีส่าม ชมระบ าบารอง แดนซ ์- วดัเม็งว ี- เทอืกเขาเบดูกลั - วดัอุลนั ดานู - ทะเลสาบบราตนั –วหิารทา
นาล็อท 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังจากนัน้น าท่านสูห่มูบ่า้น BATU BULAN VILLAGE เพือ่ ชมระบ าบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหล ีอนิโดนเีซยี บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น
สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้บัรังดา ตัวละครทีเ่ป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณ
ชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การร่ายร ามที่าทอีอ่นชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ น าท่านแวะชม
สนิคา้เครือ่งเงนิ หัตถกรรม ทีเ่ป็นศลิปะของเกาะบาหล ี

 
น าท่านชม วดัเม็งว ี(ทามานอายนุ) วัดทีส่วยงามทีส่ดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์ห่ง
ราชวงศเ์ม็งวใีชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวเีท่านัน้ถูกสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีม่คีวาม
สวยงามมสีระน ้าลอ้มรอบบรเิวณวัดอนังดงาม 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทีง่ดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไม ้
ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหว่างขึน้บนเทอืกเขาเบดูกัล หมู่บา้นดัชทแ์ละ ปุระอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้
ภเูขา  
 

 
น าทา่นชม วดัอลุนั ดาน ูอยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบรา
ตาน มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคั่นดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใช ้

ท าพธิทีางศาสนาพทุธและฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายน ้า บรเิวณทีไ่มส่ามารถเดนิขา้มไปได ้จะมี
ลักษณะเด่นตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสูงทีร่ียกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ท่านจะได ้
สมัผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแห่งนี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉากหลัง
คอืทุง่นาขัน้บนัไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาติ
แบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอด
เขาคนิตามณี เมาตอ์ากุง เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศูนยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความ
ตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 

 



น าท่านเดนิทางสู่ วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาฮนิดู ซึง่สรา้งไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่ง
มหาสมทุรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมทุรอนิเดยี ท่านสามารถชมความ
งามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่  EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL*หรอืเทยีบเทา่* 
วนัทีส่ ี ่ ยา่นคูตา้ เซ็นเตอร ์– อนุสาวรยีม์หาภารตะ– ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร – ทา่อากาศยานดอน

เมอืง – กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นแวะชม อนสุาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรือ่งราวการสูร้บ
ของเทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรือ่งราวความขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ 
และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมาก
กล่าวกันว่านี่คอืการต่อสูร้ะหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชัว่ ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็
เป็นผูช้นะในสงครามครัง้นี ้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพทีร่ะลกึกอ่นจะน าทา่นกลับสูส่นามบนินานาชาตงิรูะหไ์ร 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร เกาะบาหล ี

12.00   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD397 
15.15  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมต ัว๋ 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

07 – 10 ธนัวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588 

14 – 17 ธนัวาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 22,888 22,888 22,888 5,000 16,588 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 5,000 14,588 

26 – 29 มกราคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

23 -26 กมุภาพนัธ ์2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

01 – 04 มนีาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 



14 – 17 มนีาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

16 – 19 มนีาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

23 – 26 มนีาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

28 – 31มนีาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนั

ทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  



 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้
ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆให ้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีาร
จ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 
2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
***************************************** 


