
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิงรูะไรห์

10.00  พรอ้มกันท ีท่าอากาศยานดอนเมอืง
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ

 
12.55   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทยีวบนิ
18.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร 

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย
 

 
เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพเิศษ
 
พกัท ี SUNSET SEMINYAK HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่
 
 

งรูะไรห ์– เมอืงบาหล ี– ดนิเนอรช์าดหาดจมิบารนั (-/-/D)

ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน 3 ประตู 7 เคาน์เตอร ์8 สายการบนิ THAI LION AIR
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

ประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทยีวบนิSL258 
ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร หรอืในอกีชอื ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์

เขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชวัโมง) 

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

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

/D) 

THAI LION AIR โดยมี

 

 

หรอืในอกีชอื ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคน

 



วนัทสีอง วานากริฮีลิส ์– จุดถ่ายรูปรงันก ชงิชา้บาหล ีและจุดชมววิ– วดักลางนํา อูลนัดานู –วดัเม็งว ีหรอืทามาอายุน– 
วหิารทานาล็อต– ชมโชวร์ะบาํคะชกั (KECAK)(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู ่วานากริฮิลิลต์ังอยูใ่นมุนดคุหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชัวโมงทางตอนเหนือของอบูุด
ซงึไดร้บัความนยิมและกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวสําหรับผูค้นทชีนืชอบในการถา่ยภาพ 
 
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเช็คอนิกบัจดุ ถา่ยรูปรงันกและจดุชมววิทเีป็นทยีอดฮติอยา่งมากในการมาเยอืนบาหล ี
 

 
 

หลังจากนันเดนิทางขนึสู ่เทอืกเขาเบดูกลัป์เทือกเขาทงีดงาม อากาศเย็นตลอดทังปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไมต้่างๆ 
ทัศนียภาพของบาหล ีระหวา่งขนึบนเทอืกเขาเบดกูัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละ ปรุะอันทงีดงามสองขา้งทางขนึภเูขา  
 
นําทา่นชม วดัอุลนั ดานอูยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุจากระดับนําทะเล ตังอยู่บรเิวณกลางนํารมิทะเลสาบบราตาน มฉีาก
หลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถูกคันดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนีสรา้งตังแตส่มัยศตวรรษท ี17 เพอืใชท้ําพธิทีางศาสนาพุทธ
และฮนิด ูรวมทังอทุศิแดเ่ทว ีดานู เทพแหง่สายนํา บรเิวณทไีม่สามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเดน่ตรงศาลาซงึมหีลังคา
ทรงสงูทรียีกวา่เมร ุ มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชนั สวยงามมาก 
 
ทา่นจะไดส้ัมผสักับอากาศหนาวเย็นตลอดทังปีวัดแหง่นีตังอยู่รมิ ทะเลสาบบราตนัเป็นทะเลสาบทมี ีมนตข์ลัง ฉากหลังคอื
ทุง่นาขันบันไดทคี่อย ๆ ลาดต่ําลง เป็นทะเลสาบทมีีชอืเสยีง ซงึมีรสีอรท์ใหนั้กท่องเทยีวทตีอ้งการธรรมชาตแิบบทุง่หญา้ 
ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทสีวยงามของยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากุง 
เรอืยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี ยังเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทางน ้าํสรา้งความตนืเตน้ เชน่ สกนี ้าํ การลอ่งเรอื และภาย
เรอืในทะเลสาบ 
 



 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3) 
(สุดพเิศษเอาใจคนชอบความทา้ทายกบักจิกรรมบาหลสีวงิ นงัชงิชา้ถา่ยรปูสุดชคิ กจิกรรมนสีําหรบัลูกคา้ทสีนใจเทา่นนัและ
ไมไ่ดร้วมคา่เครอืงเลน่อยูใ่นราคาทวัร ์ราคาเรมิ 15-30usd แลว้แตจุ่ดทใีหบ้รกิารกรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรอ์กีครงั) 

 

 
 
นําทา่นชม วดัเม็งว(ีทามานอายนุ) วัดทสีวยงามทสีดุ 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวี
ใชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์ม็งวเีทา่นันถูกสรา้งในครสิตศ์ตวรรษท ี17 ทมีีความสวยงามมีสระนําลอ้มรอบ
บรเิวณวัดอันงดงาม 
 
 



 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อทวหิารงอัูนศักดสิทิธขิองศาสนาฮนิด ูซงึสรา้งไวเ้พอืบูชาเทพเจา้แหง่มหาสมุทรเป็นวหิาร
โบราณ สรา้งขนึในครสิต์ศตวรรษท ี11 ซงึสรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดยี ทา่นสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอันแปลก
ตาของวหิารศักดสิทิธ ิ
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณภตัตาคาร(4) 
 

 
 



 
 
หลังจากนันนําท่านชมการแสดง ระบําคะชกั หรอื ระบําลงิ (Kecak)เป็นระบํานีเรยีกไดว้่ามชีอืเสยีงทีสดุในบาหลก็ีว่าได ้
ระบําคะชกัเป็นการตดัตอนมาจากรามเกยีรต ิเลา่เรอืงราวของพระรามกับพลวานรทตีามไปชว่ยนางสดีาจากทศกัณฐก์ารแสดง
นีใชค้นแสดงเป็นจํานวนมาก โดยผูท้ีแสดงเป็นลงิจะนุ่งผา้ตาหมากรุก นังลอ้มวงซอ้นๆกัน และโบกมือขนึลงโยกตัวไปมา
และเปรง่เสยีงรอ้งวา่ “คะชกั คะชกั” เป็นเสยีงสงูเสยีงตําแทนเครอืงดนตรปีระกอบ หลังจบโชวนํ์าทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก 
 

พกัท ี SUNSET SEMINYAK HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม วดันําพุศกัดศิทิธ ิ– ชอ้ปปองิตลาดปราบเซยีน –วหิารเลมปยูางค ์–พระราชวงันําตรีต์า กงักา(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

หลังจากนันเดนิทางสูว่หิารทศีักดสิทิธ ิวหิารเทมภคัศริงิค(์วัดพุศักดสิทิธ)ิ สรา้งในศตวรรษท ี13 เป็นวหิารศักดสิทิธส์มัย
โบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านัน ชมบอ่นําพุศักดสิทิธ ิท ีTIRTA EMPUL  ทผีดุขนึจากใตด้นิเป็น
พันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดสิทิธ ิและแท่นบชูาเทพทีศักดสิทิธแิละมหัศจรรย ์ทําเนียบประธานาธบิดบีนเนินเขา 
ดา้นหนา้ปากถําเป็นสระศักดสิทิธ ิมนํีาไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลักเป็นรปูอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชอืวา่ ถา้ใครอยากมลีกู 
ลองมาดมืหรอือาบนําทนีี จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 
 

 



จากนันนําท่านชอ้ปปิงยา่น ตลาดปราบเซยีน
ในบรรดาตลาดต่างๆ ของพืนเมืองชมถําชา้งศักดสิทิธ ิทมีีรูปปันพระพฒิเนศอยู่
แหง่นี 
 
 
 

ตลาดแห่งนีเต็มไปดว้ยของพนืเมอืงหลากหลาย อาทเิชน่ ผา้บา
ตกิ เครอืงไมแ้กะสลัก อาหารแบบสตรทีฟู๊ ด 
ทนียิมอยา่งมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท้จีะลมิลองสละหวานกรอบลกู
ใหญโ่ต ทเีป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนีเซยี

 
 
 

 
นําทา่นชมวหิารเลมปยูางค ์เป็นวหิาร
ทวิทัศน์ทสีวยงามของพืนทรีมิเกาะทางฝังตะวันออกของบาหล ี
ความสนใจอยา่งมากโดยเฉพาะการถา่ยรปูกบัซุม้ประตขูองวหิารและมฉีากหลัง
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร
 
 นําทา่นชม ตรีต์า กงักาหรอืพระราชวงันํา

พระราชวังทสีรา้งขนึในปีค.ศ. 1946 โดยทายาทแหง่อาณาจักรการังงาเซ็มในอดตี แตก่ารระเบดิของภเูขาไฟอากงุในปีค
1963 ไดทํ้าลายพระราชวังไปเกอืบหมดสนิ และมกีารฟืนฟอูย่างหนักหลังจากนัน เมอืเขา้ไปภายในพระราชวัง คณุก็จะได ้
เจอกบัสวนสวยงาม นําพุ และบอ่นําในบรรยากาศรม่รนื พรอ้มหนิแกะสลักและรปูปัน
ดเีหมาะแกก่ารเดนิเลน่พักผอ่นหยอ่นใจ และมบีรรยากาศสไตลบ์าหลยีคุเกา่อยา่งแทจ้รงิ

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณภตัตาคาร(7)
 
พกัท ี SUNSET SEMINYAK HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่

ตลาดปราบเซยีนใหท้่านไดส้นุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้พนืเมอืงในตลาด และราคาถูกทสีดุ
ในบรรดาตลาดต่างๆ ของพืนเมืองชมถําชา้งศักดสิทิธ ิทมีีรูปปันพระพฒิเนศอยู่ สนุกสนานไปกับการต่อรองราคา ร ตลาด

ตลาดแห่งนีเต็มไปดว้ยของพนืเมอืงหลากหลาย อาทเิชน่ ผา้บา
อาหารแบบสตรทีฟู๊ ด และสละอนิโดนีเซยี ซงึเป็น

ทนียิมอยา่งมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท้จีะลมิลองสละหวานกรอบลกู
ญโ่ต ทเีป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนีเซยี 

วหิารทใีหญเ่ป็นอันดับสามของเกาะบาหลแีละมคีวามสําคัญมากในวัฒนธรรมบาหลนัีน มวีวิ
ทวิทัศน์ทีสวยงามของพืนทรีมิเกาะทางฝังตะวันออกของบาหล ีซงึวหิารแห่งนีเป็นแลนดม์ารค์อกีจุดนึงทนัีกท่องเทยีวให ้
ความสนใจอยา่งมากโดยเฉพาะการถา่ยรปูกบัซุม้ประตขูองวหิารและมฉีากหลังเป็นววิของภเูขาไฟกนุูงอากงุทสีวยงาม 

บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 

ตรีต์า กงักาหรอืพระราชวงันํา (Tirta Gangga) ตังอยูท่างใตห้า่งจากภเูขาไฟอากงุไป 
โดยทายาทแหง่อาณาจักรการังงาเซ็มในอดตี แตก่ารระเบดิของภเูขาไฟอากงุในปีค

ไดทํ้าลายพระราชวังไปเกอืบหมดสนิ และมกีารฟืนฟอูย่างหนักหลังจากนัน เมอืเขา้ไปภายในพระราชวัง คณุก็จะได ้
เจอกบัสวนสวยงาม นําพุ และบ่อนําในบรรยากาศรม่รนื พรอ้มหนิแกะสลักและรปูปัน ในบรเิวณสวนมสีนามหญา้ตกแตง่อยา่ง
ดเีหมาะแกก่ารเดนิเลน่พักผอ่นหยอ่นใจ และมบีรรยากาศสไตลบ์าหลยีคุเกา่อยา่งแทจ้รงิ 

) 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

องในตลาด และราคาถูกทสีดุ
สนุกสนานไปกับการต่อรองราคา ร ตลาด

 

ทใีหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลแีละมคีวามสําคัญมากในวัฒนธรรมบาหลนัีน มวีวิ
ซงึวหิารแห่งนีเป็นแลนดม์ารค์อกีจุดนึงทนัีกท่องเทยีวให ้

เป็นววิของภเูขาไฟกนุูงอากงุทสีวยงาม  

ตังอยูท่างใตห้า่งจากภเูขาไฟอากงุไป 12 กโิลเมตร เป็นอดตี
โดยทายาทแหง่อาณาจักรการังงาเซ็มในอดตี แต่การระเบดิของภเูขาไฟอากงุในปีค.ศ. 

ไดทํ้าลายพระราชวังไปเกอืบหมดสนิ และมกีารฟืนฟอูย่างหนักหลังจากนัน เมอืเขา้ไปภายในพระราชวัง คณุก็จะได ้
ในบรเิวณสวนมสีนามหญา้ตกแตง่อยา่ง



 
 

 
 

วนัทสี ี วหิารอูลูวาตู – สวนพระวษิณุ – ชอ้ปปิงรา้นของฝากกฤษณะ – อนุสาวรยีม์หาภารตะ – สนามบนิงูระไรห ์– 
สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ(B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

จากนันนําท่านเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู ทีตังอยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทงีดงามอกีมุม
หนงึของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีมาชมุนุมกันทวีหิาร (กรณุาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของท่าน และหา้มลบูหัวลงิ
โดยเด็ดขาด อาจเกดิอันตรายได)้ 
 

 



นันเดนิทางชม สวนพระวษิณุทมีอีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครงึตัว จําลองมาจากรปูสักการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้อง
โลก เป็นรปูปันพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขนีกครฑุ (นกอนิทรยี)์ เทพการดูา้ เทพเจา้แหง่
อสิรเสรภีาพของชาวฮนิดู ซงึเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดนําหนัก 4,000 ตัน  สวน
วษิณุแหง่นีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแหง่นียังใชจ้ัดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเช่น ระบําบารอง ไว ้
ตอ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  
 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 
 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง รา้นขายของฝากรา้นกฤษณะKRISANA ซงึเป็นศนุยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝากตา่งๆมากมาย
ในราคาทถีกูสดุๆ อาทเิชน่ เสอืผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทรีะลกึ 
 

 



นําทา่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะซงึเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเลา่เรอืงราวการสูร้บของเทพใน
ตํานานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรอืงราวความขัดแยง้ของพนีอ้งสองตระกลูระหวา่งตระกลูเการพ และตระกูลปาณฑพ จน
บานปลายไปสูม่หาสงคราม ซงึมีพันธมติรของแตล่ะฝ่ายเขา้รว่มรบดว้ยเป็นจํานวนมากกลา่วกันวา่นีคอืการตอ่สูร้ะหวา่งฝ่าย
ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชัว ซงึในทสีดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงครามครังนี ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บ
ภาพทรีะลกึกอ่นจะนําท่านกลับสูส่นามบนินานาชาตงิูระหไ์ร(ขอสงวนสทิธงิดการเขา้ชมในกรณีทมีีการจัดงานหรอืการปิด
ใหบ้รกิาร)ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี
 

19.20  นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิทSีL259 
23.05 ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงัก่อนทําการออก

ตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั 
เครอืงบนิ 

07– 10 ธนัวาคม 2562 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

16,999 3,000 11,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 14,999 3,000 9,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2562 14,999 3,000 9,999 

28 – 31 ธนัวาคม 2562 
(วนัปีใหม)่ 17,999 3,500 12,999 

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

04 – 07  มกราคม 2563 14,999 3,500 9,999 

11 – 14 มกราคม 2563 14,999 3,000 9,999 

18 – 21 มกราคม 2563 14,999 3,000 9,999 

25 – 28 มกราคม 2563 
(วนัตรุษจนี) 15,999 3,000 10,999 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 9,999 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 16,999 3,000 11,999 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 9,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 9,999 

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

07 – 10 มนีาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

14 – 17 มนีาคม 2563 14,999 3,000 9,999 

21 – 24 มนีาคม 2563 14,999 3,000 9,999 



28 – 31 มนีาคม 2563 14,999 3,000 9,999 

04 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 16,999 3,000 11,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 19,999 3,500 14,999 

18 – 21 เมษายน 2563 15,999 3,000 10,999 

25 – 28 เมษายน 2563 15,999 3,000 10,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน และวนัฉตัรมงคล) 15,999 3,000 10,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบชูา และฉตัรมงคล) 15,999 3,000 10,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2563 13,999 3,000 8,999 

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

06 – 09 มถินุายน 2563 13,999 3,000 8,999 

13 – 16 มถินุายน 2563 13,999 3,000 8,999 

20 – 23 มถินุายน 2563 13,999 3,000 8,999 

27 – 30 มถินุายน 2563 12,999 3,000 8,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

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

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่านนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมดเนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ําระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราค่าบรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-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)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซี

ไมชํ่าระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้ือวา่นักทอ่งเทียวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณอ์ักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชํีาระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

ทังนี ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทไีด2้1 – 23 มนีาคม 2563จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทียวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 



3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเทียวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีมวีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทียวหรอืเอเจนซีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทียวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณ ี

4.หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
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