
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – เกาะบาหลี – 

สวนพระวิษณุ - วิหารอูลวูาตู - ชายหาดจิมบารนั 

03.30 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู7 เคาน์เตอร์ 8 สายการบิน THAI 

LION AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

06.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน SL258 

11.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร หรือในอีกช่ือ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย (บาหลี เร็วกว่าไทย 1 ชัว่โมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ท่ีมีองคข์องพระวิษณุ ขนาดใหญ่คร่ึงตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะ

ของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสุดของชาว

ฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของ

พระองค์ มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้ าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งน้ีมี

ความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแห่งน้ียงัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ า

บารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านเดินทางชม วิหารอูลวูาตู ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสงูเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอ้มชม

วิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร 

(กรุณาระวงัทรพัยสิ์นมีคา้ของทา่น และหา้มลูบหวัลิงโดยเด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได)้ 
น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดจิมบารนั เป็นชายหาดรูปวงพระจนัทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและ

ทอ้งน ้ าสีคราม ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเสน้ทางโซนทิศใตข้องสนามบินงูราหไ์ร 

โดยท่ีจิมบารันมีชายหาดอยู่ 2 ฝ่ัง ดา้นตะวนัตกติดกับอ่าวจิมบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรูหรา

เพ่ิงเปิดใหม่ผุดข้ึนหลายแห่ง ส่วนตะวันออกเป็นท่ีตั้งของท่าเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน 

นักท่องเท่ียวนิยมไปนั่งกินบรรยากาศชมพระอาทิตยต์กดิน บนฉากของวิวทิวทศัน์ท่ีงามตา อีกทั้ง

ยงัเป็นแหล่งท่ีพลุกพล่านและสีสนัของภาพชีวิตหมู่บา้นชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนักท่องเท่ียว

ใหไ้ดล้ิ้มลองป้ิงย่างกันริมชายหาก 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน 



 

พกัที่  QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง หมู่บา้นคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร ์- ทะเลสาบบาตูร ์- ชมระบ าบารอง แดนซ์ - วิหาร

เทมภคัศิริงค ์

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บา้นคินตามานี ตั้งอยู่บนระดบัความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงใน

อาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหลี 

น าท่านชม ภูเขาไฟบาตูร ์ภเูขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร ์เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจาก

การยุบตวัของภเูขาไฟบาตรู์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยู่ดา้นขา้งภเูขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู่ 

มีความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 1,717 เมตร น าท่านเดินทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของ

แนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็น

เอกลกัษณ์ของเกาะบาหลี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินถ่ายรูปกับทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค์ 

 หลังจากน้ันน าท่าน ชมระบ าบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะ

บาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลกัษณ์

แทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสูก้ับรังดา ตัวละครท่ีเป็นสัญลักษณ์แทน

วิญญาณชั ่วร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักด์ิสิทธ์ิ การร่ายร ามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม 

เสียงเพลงไพเราะ น าท่านแวะชมสินคา้เคร่ืองเงิน หตัถกรรม ท่ีเป็นศิลปะของเกาะบาหลี 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 



 

 หลงัจากน้ันเดินทางสู่วิหารท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ วิหารเทมภคัศิริงค ์(วดัพศุกัดิ์สิทธ์ิ) สรา้งในศตวรรษท่ี 

13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริยเ์ท่าน้ัน ชมบ่อ

น ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ 

และแท่นบชูาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย ์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหน้าปากถ ้า

เป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีน ้ าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือว่า ถา้ใคร

อยากมีลกู ลองมาด่ืมหรืออาบน ้าท่ีน่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 

 จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซียน ใหท่้านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสินคา้พ้ืนเมือง

ในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพ้ืนเมืองชมถ ้าช้างศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรูปป้ัน

พระพิฒเนศอยู่  

 

 

 

 

 

 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่         QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม วดัเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกลั - วดัอุลนัดานู - ทะเลสาบบราตาน - วิหารทา

นาล็อท 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม วดัเม็งวี (ทามานอายุน) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีตเป็นวดัหลวง

ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวีใชป้ระกอบพิธีกรรมของกษัตริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวีเท่าน้ันถูกสรา้งใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน ้าลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม 

 หลงัจากน้ันเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม,้ 

ผัก, ตน้ไมต่้างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหว่างข้ึนบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บา้นดชัทแ์ละ ปุระอนัท่ี

งดงามสองขา้งทางข้ึนภเูขา  

น าท่านชม วดัอุลนั ดานู อยู่ในระดบัความสงู 4,300 ฟุตจากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน ้า

ริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสรา้ง

ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้ าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ง

สายน ้ า บริเวณท่ีไม่สามารถเดินขา้มไปได ้จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสงูท่ีรียกว่า

เมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะไดส้มัผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี



 

วดัแห่งน้ีตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบท่ีมี มนตข์ลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย 

ๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทใหนั้กท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่ง

หญ้า ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวท่ีสวยงามของ

ยอดเขาคินตามณี เมาตอ์ากุง เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวนัออกนอกจากน้ี ยงัเป็นศนูยร์วมกิจกรรม

ทางนํ้าสรา้งความต่ืนเตน้ เช่น สกีนํ้า การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสรา้งไวเ้พ่ือบชูาเทพเจา้

แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สรา้งข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรา้งไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย 

ท่านสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ ยา่นคูตา้ เซ็นเตอร ์– อนุสาวรียม์หาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเช้าน าท่านสู่ ย่านคูตา้ เซ็นเตอร  ์ใหท่้านช้อปป้ิงไดอ้ย่างจุใจกับสินคา้แบรนดเ์นม

ต่างๆ อาทิ ROXY, QUICKSILVER, VERSACE 

น าท่านแวะชม อนุสาวรียม์หาภารตะ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรียสี์ขาวบอกเล่า

เร่ืองราวการสูร้บของเทพในต านานมหากาพย์มหาภารตะ เป็นเร่ืองราวความขัดแยง้ของพ่ีน้อง

สองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซ่ึงมี

พันธมิตรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบด้วยเป็นจ านวนมากกล่าวกันว่าน่ีคือการต่อสูร้ะหว่างฝ่าย

ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงคราม

ครั้งน้ี ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพท่ีระลึกก่อนจะน าท่านกลบัสู่สนามบินนานาชาติงูระหไ์ร 



 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร เกาะบาหลี 

13.20 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL259 

17.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

09 – 12 พฤศจิกายน 2560 14,888 14,888 14,888 3,000 8,888 

16 - 19 พฤศจิกายน 2560 14,888 14,888 14,888 3,000 8,888 

23 - 26 พฤศจิกายน 2560 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

14 – 17 ธนัวาคม 2560 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

21 - 24 ธนัวาคม 2560 15,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

28 – 31 ธนัวาคม 2560 20,888 20,888 20,888 5,000 11,888 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 20,888 20,888 20,888 5,000 11,888 

18 – 21 มกราคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 8,888 

25 – 28 มกราคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

01 – 04 กุมภาพนัธ ์2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

08 – 11 กุมภาพนัธ ์2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

22 – 25 กุมภาพนัธ ์2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

01 – 04 มีนาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

08 – 11 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

22 – 25 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 9,888 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 



 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้ าการจา่ย

คา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรท์กุครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัด

จ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีน ้ามันที่ยงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 



 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียว

ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิก

การจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และ

หน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ

เพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะ

ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  



 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


