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INDONESIA – BALI 4D3N 

BY AIR ASIA 

JUNE to AUGUST 2019 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – เกาะบาหลี – สวน

พระวิษณุ - วิหารอูลวูาต ู– ชายหาดจมิบารนั       (-/L/D) 

03.00  พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1 สายการบิน AIR ASIA 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

06.00   น าท่านเหินฟ้าสู ่เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน FD396 

11.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร หรือในอีกช่ือ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร ์หลงั

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย (บาหลีเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ท่ีมีองคข์องพระวิษณุ ขนาดใหญ่คร่ึงตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระ

วิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ขี่นก

ครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค ์มีความ

สูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งน้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 

240 ไร่ และสถานท่ีแห่งน้ียงัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขก

เมืองอีกดว้ย  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอ้มชมวิว

ทิวทัศน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณา

ระวงัทรพัยสิ์นมีคา้ของท่าน และหา้มลูบหวัลิงโดยเดด็ขาด อาจเกิดอนัตรายได)้ 
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น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดจิมบารนั เป็นชายหาดรูปวงพระจนัทร ์ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและทอ้งน ้า

สีคราม ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเสน้ทางโซนทิศใตข้องสนามบินงูราหไ์ร โดยท่ีจิมบารนัมี

ชายหาดอยู่ 2 ฝั่ง ดา้นตะวนัตกติดกบัอ่าวจิมบารนั มีโรงแรมและรีสอรต์หรูหราเพ่ิงเปิดใหม่ผุดข้ึนหลาย

แห่ง ส่วนตะวันออกเป็นท่ีตั้งของท่าเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน นักท่องเท่ียวนิยมไปนั่งกิน

บรรยากาศชมพระอาทิตยต์กดิน บนฉากของวิวทิวทศัน์ท่ีงามตา อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีพลุกพล่านและสีสนั

ของภาพชีวิตหมูบ่า้นชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนักท่องเท่ียวใหไ้ดล้ิ้มลองป้ิงยา่งกนัริมชายหาก 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน 

พกัที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรือเทียบเท่า* 

 

วนัที่สอง วิหารเทมภคัศิริงค ์- ตลาดปราบเซียน - หมู่บา้นคินตามานี - ภูเขาไฟบาตรู ์- ทะเลสาบบาตรู ์– 

วดัเบซากีห ์          (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัจากน้ันเดินทางสู่วิหารท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ วิหารเทมภคัศิริงค ์(วดัพุศกัด์ิสิทธ์ิ) สรา้งในศตวรรษท่ี 13 เป็น

วิหารศักด์ิสิทธ์สมยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริยเ์ท่าน้ัน ชมบ่อน ้าพุศักด์ิสิทธ์ิ ท่ี 

TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพันปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงค์ศักด์ิสิทธ์ิ และแท่นบูชาเทพท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหน้าปากถ ้าเป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีน ้าไหล

พุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือว่า ถา้ใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบน ้า

ท่ีน่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซียน ใหท่้านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสินคา้พ้ืนเมืองใน

ตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพ้ืนเมืองชมถ ้าชา้งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรูปป้ันพระพิฒเนศอยู ่ 

ตลาดแห่งน้ีเต็มไปดว้ยของพ้ืนเมืองหลากหลาย อาทิ

เช่น ผา้บาติก เคร่ืองไมแ้กะสลกั อาหารแบบสตรีทฟู๊ ด 

และสละอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ใครมา

บาหลีพลาดไมได้ท่ีจะล้ิมลองสละหวานกรอบลูก

ใหญ่โต ท่ีเป็นพนัธเ์ฉพาะของอินโดนีเซีย 
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น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ หมู่บ้านคินตามานี  ตั้ งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงใน

อาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหลี น าท่านชม ภูเขาไฟบาตูร ์ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบา

ตูร ์เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตวัของภูเขาไฟบาตูร ์ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยู่ดา้นขา้ง

ภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 1,717 เมตร น าท่านเดินทางตามเสน้ทางลดระดับ

ความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบนัได อนั

เป็นเอกลกัษณข์องเกาะบาหลี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินถ่ายรูปกบัทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเบซากีห ์เป็นวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกใหเ้ป็นวดั เป็นวดั

ในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่

ไพศาล ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ อีก 23 แห่ง แห่งท่ีเรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา มีฉาก

หลงัคือภูเขาไฟกุนุงอากุง เป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี 

 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL*หรือเทียบเท่า* 

 

วนัที่สาม ชมระบ าบารอง แดนซ ์- วดัเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วดัอุลนั ดานู - ทะเลสาบบราตนั –วิหาร

ทานาล็อท           (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 หลังจากน้ันน าท่านสู่หมู่บา้น BATU BULAN VILLAGE 

เพ่ือ ชมระบ าบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารอง

เป็นสตัวใ์นต านาน ซ่ึงมีหลังอานยาวและหางงอนโงง้ 

และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผู้ปก

ปักษ์ รักษามนุษย์ต่อสู ้กับรังดา ตัวละครท่ี เป็น

สัญลักษณ์แทนวิญญาณชัว่ร ้าย บารอง แดนซ์เป็น

นาฏกรรมศักด์ิสิทธ์ิ การร่ายร ามีท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม 

เสียงเพลงไพเราะ น าท่านแวะชมสินคา้เคร่ืองเงิน หตัถกรรม ท่ีเป็นศิลปะของเกาะบาหลี 

น าท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีตเป็นวดัหลวงของ

กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็ งวีใช ้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่าน้ันถูกสร้างใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน ้าลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ันเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, 

ตน้ไมต่้างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้ นบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดัชท์และ ปุระอนัท่ีงดงามสอง

ขา้งทางขึ้ นภูเขา  
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น าท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน ้าริม

ทะเลสาบบราตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสรา้งตั้งแต่สมยั

ศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้ าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้า บริเวณท่ี

ไม่สามารถเดินขา้มไปได ้จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกัน

ถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะไดส้มัผัสกบัอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบรา

ตนั เป็นทะเลสาบท่ีมี มนตข์ลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง 

ซ่ึงมีรีสอรท์ใหนั้กท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้

หากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง เร่ือยไปจนถึงทางทิศ

ตะวนัออกนอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางน้ําสรา้งความต่ืนเตน้ เช่น สกีน้ํา การล่องเรือ และภาย

เรือในทะเลสาบ 

 

น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสรา้งไวเ้พ่ือบูชาเทพเจา้แห่ง

มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สรา้งข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรา้งไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถ

ชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรือเทียบเท่า* 

 

วนัที่สี่ ย่านคูตา้ เซ็นเตอร ์– อนุสาวรียม์หาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง – กรุงเทพฯ         (B/-/-) 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชม อนุสาวรียม์หาภารตะ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเกาะบาหลี อนุสาวรียสี์ขาวบอกเล่าเร่ืองราว

การสูร้บของเทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของพ่ีน้องสองตระกูลระหว่าง

ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซ่ึงมีพนัธมิตรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบ

ดว้ยเป็นจ านวนมากกล่าวกันว่าน่ีคือการต่อสูร้ะหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชัว่ 

ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครั้งน้ี ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพท่ีระลึกก่อนจะน าท่าน

กลบัสู่สนามบินนานาชาติงูระหไ์ร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร เกาะบาหลี 

12.00   น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD397 

15.15  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
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** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

07 – 10 มิถุนายน 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

27 – 30 มิถุนายน 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 3,000 13,999 

25 – 28 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999 

02 – 05 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

และหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน***  

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้

ถ่ีถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ  า

ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษี

น ้ามนัที่ยงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.    ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
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 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน  

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ี

ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋

เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและ

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงิน

มดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง 

ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวั

ถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

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


