
 

 

รหัสทัวร ZET1900713 
ทัวรอินโดนีเซีย เกาะบาหล ี3 วัน 2 คืน (FD) 
 
หาดจิมบารัน วัดเม็งวี วานากิริฮิลล วัดอุลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารอูลูวาตู สวนพระวิษณุ 
 

 
 
 

       
             
  
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮไร – ดินเนอร ณ หาดจิมบารัน (-/-

/D) 
10.30  พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 7 เคานเตอร 8 สายการบิน 

THAI LION AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

13.25   นําทานเหินฟ�าสู เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน FD396 
18.40  เดินทางถึง สนามบินงูระหไร หรือในอีกช่ือ ทาอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร หลัง

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง          รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย (เวลาท่ีบาหลีเร็ว
กวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
นําทานเดินทางสู หาดจิมบารัน เปนชายหาดรูปวงพระจันทร ทามกลางทรายขาว
สะอาดและทองน้ําสีคราม ต้ังอยูบริเวณชองแคบของเกาะบาหลี บนเสนทางโซนทิศใต
ของสนามบินงูราหไร โดยท่ีจิมบารันมีชายหาดอยู 2 ฝم�ง ดานตะวันตกติดกับอาวจิมบา
รัน มีโรงแรมและรีสอรตหรูหราเพ่ิงเปดใหมผุดข้ึนหลายแหง สวนตะวันออกเปนท่ีต้ัง
ของทาเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน นักทองเที่ยวนิยมไปน่ังกินบรรยากาศชมพระ
อาทิตยตกดิน บนฉากของวิวทิวทัศนที่งามตา อีกท้ังยังเปนแหลงที่พลุกพลานและสีสัน
ของภาพชีวิตหมูบานชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนักทองเท่ียวใหไดล้ิมลองปم�งยางกัน
ริมชายหาก 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู�ดสไตลบาหลี ณ หาดจิมบารัน (1) 
พักที่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สอง วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส – ประตูสวรรค – เทือกเขาเบดูกัล – 

ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล (B/L/D) 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดท่ีสวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเปน
วัดหลวงของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีใชประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็ง
วีเทาน้ันถูกสรางในคริสตศตวรรษที่ 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน้ําลอมรอบบริเวณวัด
อันงดงาม 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู  วานากิริฮิลล ต้ังอยูในมุนดุคหมูบานนอกเสนทาง
ประมาณสองช่ัวโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งไดรับความนิยมและกลายเปนสถานที่
ทองเท่ียวสําหรับผูคนที่ช่ืนชอบในการถายภาพ  



 

 

นําทานชม ประตูสวรรค หรือ HANDARA HEAVEN GATE เปนประตูที่วากันวา
เปนเสนทางสูความสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทที่คนริยมมาและมีช่ือเสียงอยางมาก 
หลังจากน้ันเดินทางข้ึนสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งป ชม
สวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหวางข้ึนบนเทือกเขาเบดูกัล หมู
บานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงามสองขางทางข้ึนภูเขา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (3) 
นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ต้ังอยู
บริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกค่ัน
ดวยปุยเมฆสีขาว วัดน้ีสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 เพ่ือใชทําพิธีทางศาสนาพุทธและ
ฮินดู รวมทั้งอุทิศแดเทวี ดานู เทพแหงสายน้ํา บริเวณท่ีไมสามารถเดินขามไปได จะมี
ลักษณะเดนตรงศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูงท่ีรียกวาเมรุ  มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ช้ัน 
สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปวัดแหงน้ีต้ังอยูริม 
ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบท่ีมี มนตขลัง ฉากหลังคือทุงนาข้ันบันไดที่คอย ๆ ลาด
ตําลง เปนทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอรทใหนักทองเท่ียวท่ีตองการธรรมชาติแบบ
ทุงหญา ทองนา และภูเขาไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่
สวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาตอากุง เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากน้ี 
ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความต่ืนเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือ
ในทะเลสาบ 

ไมควรพลาดกับผลไมพ้ืนเมืองอยางสละอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนท่ีช่ืนชอบของ
นักทองเท่ียวอยางมาก ใครมาบาหลีพลาดไมไดท่ีจะล้ิมลองสละบาหลีหวานๆกรอบๆ
ลูกใหญเต็มคํา ที่เปนพันธเฉพาะของอินโดนีเซีย  
นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสรางไวเพ่ือ
บูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สรางข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 11 ซึ่งสรางไว
ริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตาของ
วิหารศักด์ิสิทธิ์ 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
พักที่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – รานกฤษณะ (รานของฝาก) – อนุสาวรียมหาภารตะ 
– สนามบินงูระฮไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
จากน้ันนําทานเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ที่ต้ังอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย 
พรอมชมวิวทิวทัศนท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมาย
ที่มาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวังทรัพยสินมีคาของทาน และหามลูบหัวลิงโดย
เด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได) 
น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ท่ีมีองคของพระวิษณุ ขนาดใหญคร่ึงตัว จําลองมาจาก
รูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูปปم�นพระวิษณุ (พระนารายณ) 1 ใน 
3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรี
ภาพของชาวฮินดู ซึ่งเปนพาหนะของพระองค มีความสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร 
ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และ
สถานที่แหงน้ียังใชจัดแสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน 
แขกเมืองอีกดวย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (6) 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง รานขายของฝาก รานกฤษณะ KRISANA ซ่ึงเปนศุนยกลาง 
แหลงรวมสินคาของฝากตางๆมากมายในราคาที่ถูกสุดๆ อาทิเชน เส้ือผา กระเป�า 
ของกิน ของที่ระลึก  
นําทานแวะชม อนุสาวรียมหาภารตะ ซ่ึงเปนสัญลักษณของเกาะบาหลี อนุสาวรียสีขาว
บอกเลาเร่ืองราวการสูรบของเทพในตํานานมหากาพยมหาภารตะ เปนเร่ืองราวความ
ขัดแยงของพ่ีนองสองตระกูลระหวางตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลาย
ไปสูมหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแตละฝ�ายเขารวมรบดวยเปนจํานวนมากกลาวกัน
วาน่ีคือการตอสูระหวางฝ�ายธรรมะ และฝ�ายอธรรม ความดี และความช่ัว ซ่ึงในท่ีสุด
แลวฝ�ายปาณฑพก็เปนผูชนะในสงครามคร้ังน้ี ใหทานไดถายรูปเก็บภาพที่ระลึกกอนจะ
นําทานกลับสูสนามบินนานาชาติงูระหไร ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบิน
งูระหไร เกาะบาหลี 

 
19.40   นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินที่ SL259 
22.05  ถึง สนามิบนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 
******************************************************************************************** 
 



 

 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
*รายการทัวรอาจมีการสลับปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วัน
เดินทาง 
ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของนักทองเที่ยวเปนหลัก* 
 
อัตราคาบริการ 
 
วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ และเด็ก 
2-3 ทาน/หอง ราคาพักเด่ียว ราคาไมรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
16 – 18 พฤษภาคม 
2562 10,999 2,000 5,999 
18 – 20 พฤษภาคม 
2562 12,999 2,000 6,999 
24 – 26 พฤษภาคม 
2562 10,999 2,000 5,999 
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 10,999 2,000 5,999 
07 – 09 มิถุนายน 2562 12,999 2,000 6,999 
14 – 16 มิถุนายน 2562 12,999 2,000 6,999 
21 – 23 มิถุนายน 2562 11,999 2,000 5,999 
28 – 30 มิถุนายน 2562 11,999 2,000 5,999 
05 – 07 กรกฏาคม 
2562 12,999 2,000 6,999 
13 – 15 กรกฏาคม 2562 13,999 2,000 7,999 
14 – 16 กรกฏาคม 
2562 13,999 2,000 7,999 
15 – 17 กรกฏาคม 2562 13,999 2,000 7,999 
19 – 21 กรกฏาคม 12,999 2,000 6,999 



 

 

2562 
27 – 29 กรกฏาคม 
2562 13,999 2,000 7,999 
02 – 04 สิงหาคม 2562 12,999 2,000 6,999 
10 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 2,000 7,999 
16 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 2,000 6,999 
23 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 2,000 6,999 
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 2,000 6,999 
07 – 09 กันยายน 2562 11,999 2,000 5,999 
14 – 16 กันยายน 2562 11,999 2,000 5,999 
21 – 23 กันยายน 2562 11,999 2,000 5,999 
28 – 30 กันยายน 2562 11,999 2,000 5,999 
05 – 07 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999 
06 – 08 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999 
12 – 14 ตุลาคม 2562 13,999 2,000 7,999 
13 – 15 ตุลาคม 2562 13,999 2,000 7,999 
19 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999 
20 – 22 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999 
21 – 23 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999 
26 – 28 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999 
27 – 29 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999 
02 – 04 พฤศจิกายน 
2562 12,999 2,000 6,999 
09 – 11 พฤศจิกายน 
2562 12,999 2,000 6,999 
16 – 18 พฤศจิกายน 
2562 12,999 2,000 6,999 
23 – 25 พฤศจิกายน 
2562 12,999 2,000 6,999 
24 – 26 พฤศจิกายน 
2562 12,999 2,000 6,999 



 

 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 
และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***  
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
หมายเหตุ : ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ และ ไกดทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  



 

 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1.  นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ี

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ี
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด ท้ังน้ี ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ



 

 

เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี แบตเตอร่ี
สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําข้ึนเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึนเคร่ือง
ในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 
 

 
 

 
 

 
 


