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วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร – เกาะบาหล ี– วดัเม็งว ี– 
วดัเบซากหี ์(-/L/D) 

03.00  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อำคำร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคำน์เตอร ์1 สำยกำรบนิ AIR ASIA โดยมี
เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

06.00   น ำทำ่นเหนิฟ้ำสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทีย่วบนิ FD396 
11.15  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตงิูระหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิดนปำซำร ์หลังผ่ำนพธิี

กำรตรวจคนเขำ้เมอืง รับกระเป๋ำสมัภำระเรยีบรอ้ย (บำหลเีร็วกวำ่ไทย 1 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น ำท่ำนชม วดัเม็งว ี(ทำมำนอำยนุ) วัดทีส่วยงำมทีสุ่ด 1 ใน 6 วัดของบำหล ีอดตีเป็นวัดหลวงของกษัตรยิแ์ห่ง
รำชวงศเ์ม็งวใีชป้ระกอบพธิกีรรมของกษัตรยิแ์ห่งรำชวงศเ์ม็งวเีท่ำนัน้ถูกสรำ้งในครสิต์ศตวรรษที ่17 ที่มคีวำม
สวยงำมมสีระน ้ำลอ้มรอบบรเิวณวัดอนังดงำม 
 

 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัเบซากหี ์เป็นวัดทีม่คีวำมส ำคญัทีส่ดุบนเกำะบำหล ีคนบำหลยีกใหเ้ป็นวัด เป็นวัดในศำสนำ
ฮนิดูทีใ่หญ่ทีส่ดุของบำหล ียังถอืเป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุเหนอืวัดทัง้ปวง มบีรเิวณกวำ้งใหญ่ไพศำล ประกอบดว้ย
วัดเล็กๆ อกี 23 แห่ง แห่งทีเ่รยีงรำยอยูเ่ป็นขัน้ๆ กว่ำ 7 ขัน้ไปตำมไหล่เขำ มฉีำกหลังคอืภเูขำไฟกนุุงอำกงุ เป็น
ภเูขำไฟทีส่งูทีส่ดุของเกำะบำหล ี
 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
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พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรอืเทยีบเทา่* 
วนัทีส่อง ชมระบ าบารอง แดนซ ์– หมูบ่า้นคนิตามาน ี– บาหล ีสวงิ – ภูเขาไฟบาตรู ์– ทะเลสาบบาตรู ์– วหิาร

เทมภคัศริงิค ์– ตลาดปราบเซยีน (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังจำกนัน้น ำท่ำนสูห่มูบ่ำ้น BATU BULAN VILLAGE เพือ่ ชมระบ าบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะกำรแสดงทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของชำวเกำะบำหล ีอนิโดนีเซยี บำรองเป็นสตัวใ์นต ำนำน ซึง่มหีลังอำนยำวและหำงงอนโงง้ และเป็น
สญัลักษณ์แทนวญิญำณดงีำม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษำมนุษยต์่อสูก้บัรังดำ ตัวละครทีเ่ป็นสญัลักษณ์แทนวญิญำณ
ชัว่รำ้ย บำรอง แดนซเ์ป็นนำฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์กำรร่ำยร ำมที่ำทอีอ่นชอ้ยงดงำม เสยีงเพลงไพเรำะ น ำท่ำนแวะชม
สนิคำ้เครือ่งเงนิ หัตถกรรม ทีเ่ป็นศลิปะของเกำะบำหล ี

 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงขึน้สู ่หมูบ่า้นคนิตามาน ีตัง้อยูบ่นระดับควำมสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ในอำณำจักรยคุตน้ ๆ 
บนเกำะบำหล ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 
น ำท่ำนชม ภูเขาไฟบาตรู ์ภเูขำไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสำบซึง่เกดิจำกกำรยบุตัวของ
ภูเขำไฟบำตูร์ ซ ึ่งมีขนำดใหญ่ที่สุดในบำหลีและตั ้งอยู่ดำ้นขำ้งภูเขำไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีควำมสูงเหนือ
ระดับน ้ำทะเล 1,717 เมตร น ำท่ำนเดนิทำงตำมเสน้ทำงลดระดับควำมสงูของแนวภเูขำท่ำมกลำงธรรมชำตป่ิำสน 
ในบรรยำกำศเย็นสบำย ผ่ำนหุบเขำทุ่งนำขัน้บันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกำะบำหลี ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิ
ถำ่ยรปูกบัทัศนยีภำพทีง่ดงำมรำวสรวงสวรรค ์
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กำรมำเยื่อนที่เกำะบำหลีแห่งนี้ ก ิจกรรมอีกอย่ำงนึงที่เป็น
ไฮไลทส์ ำหรับทีน่ี้ก็คอื บำหล ีสวงิ (Bali Swing) เป็นกำรน่ังชงิชำ้ทีม่ี
ควำมสูงมำกๆ นอกจำกจะหวำดเสียวแลว้ท่ำนยังจะไดพ้บกับ
ทัศนียภำพธรรมชำตขิองเกำะบำหลอีย่ำงน่ำตืน่ตำตืน่ใจเป็นอยำ่งยิง่ 
ทัง้นีก้ำรขึน้เลน่ชงิชำ้ในจุดทีร่ะบใุนโปรแกรมรวมค่ำเล่นกจิกรรมนีแ้ลว้ 
ยกเวน้จดุทีน่อกเหนือโปรแรกมระบ ุขอ้ควรระวังและค ำแนะน ำของกำร
เล่น บำหลี สวงิ คือผูเ้ล่นจ ำเป็นตอ้งฟังค ำแนะน ำจำกเจำ้หนำ้อย่ำง
เคร่งคัด และจ ำเป็นตอ้งเซ็นยนิยอมกำรเล่นเครือ่งเล่นนี้เนื่องจำกถอื
เป็นกจิกรรมผำดโผนชนดิหนึง่ 

 

 

หลังจำกนัน้เดนิทำงสู่วหิำรที่ศักดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดิส์ทิธิ)์ สรำ้งในศตวรรษที่ 13 เป็นวหิำร
ศักดิส์ทิธส์มยัโบรำณใชป้ระกอบพธิทีำงศำสนำในรำชวงศก์ษัตรยิเ์ทำ่นัน้ ชมบอ่น ้ำพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  
ทีผุ่ดขึน้จำกใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวีันหมด ชมศวิลงึคศ์ักดิส์ทิธิ ์และแท่นบูชำเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์
ท ำเนียบประธำนำธบิดบีนเนนิเขำ ดำ้นหนำ้ปำกถ ้ำเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้ำไหลพุ่งจำกปำกปล่องแกะสลักเป็นรูป
อสิตร ี6 นำง ชำวบำหลเีชือ่วำ่ ถำ้ใครอยำกมลีกู ลองมำดืม่หรอือำบน ้ำทีน่ี ่จะมลีกูเต็มบำ้นหลำนเต็มเมอืง 
 

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงยำ่น ตลาดปราบเซยีน ใหท้่ำนไดส้นุกสนำนกับกำรต่อรองสนิคำ้พืน้เมอืงในตลำด และ
รำคำถกูทีส่ดุในบรรดำตลำดตำ่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้ำชำ้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีปูปัน้พระพฒิเนศอยู ่ 
 
 

 

 

ตลำดแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยของพืน้เมอืงหลำกหลำย อำทเิชน่ 
ผำ้บำติก เครื่องไมแ้กะสลัก อำหำรแบบสตรีทฟู๊ ด และสละ
อนิโดนีเซยี ซึง่เป็นทีน่ยิมอยำ่งมำก ใครมำบำหลพีลำดไมไดท้ี่
จะลิ้มลองสละหวำนกรอบลูกใหญ่โต ที่เป็นพันธ์เฉพำะของ
อนิโดนเีซยี 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL*หรอืเทยีบเทา่* 
 
วนัทีส่าม วานากริฮิลิล ์– ประตสูวรรค ์– เทอืกเขาเบดกูลั – วดัอุลนั ดานู – ทะเลสาบบราตนั – วหิารทานาล็อท 

(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่  วานากริฮิลิล ์ตัง้อยู่ในมุนดุคหมู่บำ้นนอกเสน้ทำงประมำณสองชั่วโมงทำงตอน
เหนอืของอบูดุซึง่ไดรั้บควำมนยิมและกลำยเป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วส ำหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในกำรถำ่ยภำพ  
น ำท่ำนชม ประตูสวรรค ์หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ทีว่่ำกันว่ำเป็นเสน้ทำงสูค่วำมสงบสขุ และ
เป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นรยิมมำและมชีือ่เสยีงอยำ่งมำก 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (7) 
หลังจำกนัน้เดนิทำงขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขำทีง่ดงำม อำกำศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม,้ ผัก, ตน้ไม ้
ต่ำงๆ ทัศนียภำพของบำหล ีระหว่ำงขึน้บนเทอืกเขำเบดูกัล หมู่บำ้นดัชทแ์ละ ปุระอันทีง่ดงำมสองขำ้งทำงขึน้
ภเูขำ  
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น ำทำ่นชม วดัอลุนั ดาน ูอยูใ่นระดับควำมสงู 4,300 ฟตุจำกระดับน ้ำทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลำงน ้ำรมิทะเลสำบบรำ
ตำน มฉีำกหลังเป็นภเูขำไฟสงูทะมนึ บำงชว่งถูกคั่นดว้ยปยุเมฆสขีำว วัดนี้สรำ้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 เพือ่ใช ้

ท ำพธิทีำงศำสนำพทุธและฮนิด ูรวมทัง้อทุศิแดเ่ทว ีดำนู เทพแหง่สำยน ้ำ บรเิวณทีไ่มส่ำมำรถเดนิขำ้มไปได ้จะมี
ลักษณะเด่นตรงศำลำซึง่มหีลังคำทรงสูงที่รยีกว่ำเมรุ  มุงดว้ยฟำงซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงำมมำก ท่ำนจะได ้
สัมผัสกับอำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแห่งนี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสำบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉำกหลัง
คอืทุ่งนำขัน้บนัไดทีค่่อย ๆ ลำดต่ ำลง เป็นทะเลสำบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งกำรธรรมชำติ
แบบทุ่งหญำ้ ทอ้งนำ และภูเขำไดเ้ขำ้พักดว้ย ในตอนเชำ้หำกปรำศจำกหมอกจะไดเ้ห็นววิที่สวยงำมของยอด
เขำคนิตำมณี เมำตอ์ำกุง เรือ่ยไปจนถงึทำงทศิตะวันออกนอกจำกนี้ ยังเป็นศูนยร์วมกจิกรรมทำงน ้ ำสรำ้งควำม
ตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ ำ กำรลอ่งเรอื และภำยเรอืในทะเลสำบ 
 

 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วหิารทานาล็อท วหิำรงูอันศักดิ์สทิธิข์องศำสนำฮนิดู ซึง่สรำ้งไวเ้พื่อบูชำเทพเจำ้แห่ง
มหำสมทุรเป็นวหิำรโบรำณ สรำ้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรำ้งไวร้มิมหำสมทุรอนิเดยี ท่ำนสำมำรถชมควำม
งำมและแบบกำรสรำ้งอนัแปลกตำของวหิำรศักดิส์ทิธิ ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
พกัที ่ EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรอืเทยีบเทา่* 
 
วนัทีส่ ี ่ สวนพระวษิณุ – วหิารอูลวูาต ู– หา้งกฤษณะ (สิน้คา้ทอ้งถิน่) – ชายหาดจมิบารนั – อนสุาวรยีม์หาภา

รตะ – ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นัน้เดนิทำงชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนำดใหญ่ครึง่ตัว จ ำลองมำจำกรูปสักกำระของพระวษิณุ 
พระผูป้กป้องโลก เป็นรปูปั้นพระวษิณุ (พระนำรำยณ์) 1 ใน 3 เทพเจำ้สงูสดุของชำวฮนิด ูขีน่กครฑุ (นกอนิทรยี)์ 
เทพกำรูดำ้ เทพเจำ้แห่งอสิรเสรภีำพของชำวฮนิดู ซึง่เป็นพำหนะของพระองค์ มคีวำมสูง 150 เมตร กวำ้ง 64 
เมตร ขนำดน ้ำหนัก 4,000 ตัน  สวนวษิณุแห่งนี้มคีวำมกวำ้งโดยประมำณ 240 ไร่ และสถำนที่แห่งนี้ยังใชจั้ด
แสดงโชว ์วัฒนธรรมบำหล ีเชน่ ระบ ำบำรอง ไวต้อ้นรับแขกบำ้น แขกเมอืงอกีดว้ย  
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จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงชม วหิารอูลูวาตู ที่ตัง้อยู่บนหนำ้ผำสูงเหนือมหำสมุทรอนิเดีย พรอ้มชมววิทวิทัศน์ที่
งดงำมอกีมมุหนึง่ของเกำะบำหล ีชมวหิำรหนุมำน ลงิมำกมำยทีม่ำชมุนุมกนัทีว่หิำร (กรณุำระวังทรัพยส์นิมคีำ้ของ
ทำ่น และหำ้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขำด อำจเกดิอนัตรำยได)้ 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (10) 

 
จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิง รำ้นขำยของฝำก KRISANA ซึง่เป็นศุนยก์ลำง แหล่งรวมสนิคำ้ของฝำกต่ำงๆมำกมำย
ในรำคำทีถ่กูสดุๆ อำทเิชน่ เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ ของกนิ ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศ
ยานนานาชาตงิรูะหไ์ร เกำะบำหล ี
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ชายหาดจมิบารนั เป็นชำยหำดรปูวงพระจันทร ์ท่ำมกลำงทรำยขำวสะอำดและทอ้งน ้ำสคีรำม 
ตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบของเกำะบำหล ีบนเสน้ทำงโซนทศิใตข้องสนำมบนิงูรำหไ์ร โดยทีจ่มิบำรันมชีำยหำดอยู ่2 
ฝ่ัง ดำ้นตะวันตกตดิกับอำ่วจมิบำรัน มโีรงแรมและรสีอรต์หรูหรำเพิง่เปิดใหมผ่ดุขึน้หลำยแหง่ สว่นตะวันออกเป็น
ทีต่ัง้ของท่ำเรอืบนัีว บรเิวณชำยหำดจมิบำรัน นักท่องเทีย่วนยิมไปน่ังกนิบรรยำกำศชมพระอำทติยต์กดนิ บนฉำก
ของววิทวิทัศน์ทีง่ำมตำ อกีทัง้ยังเป็นแหล่งทีพ่ลุกพล่ำนและสสีันของภำพชวีติหมูบ่ำ้นชำวประมง มปีลำสดๆมำ
ขำยนักทอ่งเทีย่วใหไ้ดล้ิม้ลองป้ิงยำ่งกนัรมิชำยหำก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... รบัประทานอาหารพรอ้มชมววิพระอาทติยต์กดนิ (11) 
 

 
  

 น ำทำ่นแวะชม อนสุาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเกำะบำหล ีอนุสำวรยีส์ขีำวบอกเลำ่เรือ่งรำวกำรสูร้บ
ของเทพในต ำนำนมหำกำพยม์หำภำรตะ เป็นเรือ่งรำวควำมขัดแยง้ของพี่นอ้งสองตระกูลระหว่ำงตระกูลเกำรพ 
และตระกูลปำณฑพ จนบำนปลำยไปสู่มหำสงครำม ซึง่มพัีนธมติรของแต่ละฝ่ำยเขำ้ร่วมรบดว้ยเป็นจ ำนวนมำก
กล่ำวกันว่ำนี่คอืกำรต่อสูร้ะหว่ำงฝ่ำยธรรมะ และฝ่ำยอธรรม ควำมด ีและควำมชัว่ ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ำยปำณฑพก็
เป็นผูช้นะในสงครำมครัง้นี ้ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูเก็บภำพทีร่ะลกึกอ่นจะน ำทำ่นกลับสูส่นำมบนินำนำชำตงิรูะหไ์ร 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตงิรูะหไ์ร – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรงุเทพฯ (-/-/-) 
01.35   น ำทำ่นเหนิฟ้ำกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD399 
04.50  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ...พรอ้มควำมประทับใจ 
 
 
 

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

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

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

 
*รายการทวัรอ์าจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรม 

ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องนกัทอ่งเทีย่วเป็นหลกั* 
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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 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

28 ก.พ. - 04 ม.ีค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

14 - 18 มนีาคม 2562 18,999 18,999 18,999 3,500 13,999 

21 - 25 มนีาคม 2562 18,999 18,999 18,999 3,500 13,999 

28 ม.ีค. - 01 เม.ย. 2562 18,999 18,999 18,999 3,500 13,999 

10 - 14 เมษายน 2562 26,999 26,999 26,999 4,000 18,999 

11 - 15 เมษายน 2562 27,999 27,999 27,999 4,000 18,999 

13 - 17 เมษายน 2562 28,999 28,999 28,999 4,000 18,999 

18 - 22 เมษายน 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

09 - 13 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

23 - 27 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

30 พ.ค. - 03 ม.ีค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

13 - 17 มถิุนายน 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

20 - 24 มถิุนายน 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

27 ม.ิย. - 01 ก.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 3,500 12,999 

04 - 08 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

11 - 15 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

18 - 22 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

01 - 05 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 11,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
 คำ่ทีพ่ักตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่นหรอื  3 ทำ่น  

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  
 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร    
 คำ่จำ้งมคัคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำ
อนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 5,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถกูปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไมว่ำ่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
กำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อกัษรทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยำ่งใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุด
บญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 วัน ไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ด ้

จ่ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรที่ช ำระแลว้เนื่องในกำรเตรียมกำรจัดกำรน ำเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น กำรส ำรองที่น่ังตั๋ว
เครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ักฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สำยกำรบนิ หรอืผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ ำหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไมไ่ดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
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3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ  แต่หำกทำงนักท่องเที่ยวทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทำงและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำง
บรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋ว
เครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ที่
ตรวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจุภณัฑม์ำกกว่ำ
ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ำรองสำมำรถน ำใส่

กระเป๋ำตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ ำนวนและปรมิำณทีจ่ ำกดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจุไฟฟ้ำนอ้ยกว่ำ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่ำ 100 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีำรจ ำกัด

จ ำนวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ำรองที่มคีวำมจุไฟฟ้ำ 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำมำกกวำ่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หำ้มน ำขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หำ้มน ำแบตเตอรีส่ ำรองใสก่ระเป๋ำเดนิทำงโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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