
 

 

รหัสทัวร ZET1902305 

ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี เลสโก ซาลามตั 4 วัน 3 คืน (SL) 
วิหารเทมภัคศิริงค   ตลาดปราบเซียน   หมูบานคินตามานี   ภูเขาไฟบาตูร 
ทะเลสาบบาตูร   วัดเบซากีห   ชมระบําบารอง แดนซ   วัดเม็งว ี
เทือกเขาเบดูกัล   วัดอุลัน ดานู   ทะเลสาบบราตัน   วิหารทานาล็อท 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร - เกาะ
บาหล ี- จิมบารัน (-/-/D) 

10.00  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคานเตอร 8 สาย
การบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน 

12.55   นําทานเหินฟ�าสู เกาะบาหล ีประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน SL258 
18.30  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร หรือในอีกชื่อ ทาอากาศยานนานาชาติ

เดนปาซาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย (บาหลี
เร็วกวาไทย 1 ช่ัวโมง) 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซฟู�ด สไตลบาหลี (1)  
 

 
  

หลังจากอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูโรงแรม 
พักที่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา 



 

 

วันที่สอง วิหารเทมภัคศิริงค - ตลาดปราบเซียน - หมูบานคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร - 
ทะเลสาบบาตูร - วัดเบซากีห (B/L/D) 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
หลังจากน้ันเดินทางสูวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) สรางใน
ศตวรรษที่ 13 เปนวิหารศักดิ์สิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ
กษัตริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ท่ี TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใตดินเปนพันป 
โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักดิ์สิทธิ์ และแทนบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย 
ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดานหนาปากถํ้าเปนสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ําไหลพุงจาก
ปากปลองแกะสลักเปนรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือวา ถาใครอยากมีลูก ลองมาด่ืม
หรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน ตลาดปราบเซียน ใหทานไดสนุกสนานกับการตอรอง
สินคาพ้ืนเมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดตางๆ ของพื้นเมืองชมถํ้าชาง
ศักด์ิสิทธิ์ ที่มีรูปปم�นพระพิฒเนศอยู สนุกสนานไปกับการตอรองราคา ร ตลาดแหงน้ี  
 
 
 

ต ล าด แห ง น้ี เต็ ม ไป ด ว ย ข อ งพื้ น เมื อ ง
หลากหลาย อาทิเชน ผาบาติก เครื่องไมแกะสลัก 
อาหารแบบสตรีทฟู�ด และสละอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนที่
นิยมอยางมาก ใครมาบาหลีพลาดไมไดที่จะลิ้มลองสละหวานกรอบลูกใหญโต ท่ีเปน
พันธเฉพาะของอินโดนีเซีย 
 
นําทานเดินทางขึ้นสู หมูบานคินตามานี ตั้งอยูบนระดับความสูง 1,500 เมตร และ
เปนหน่ึงในอาณาจักรยุคตน ๆ บนเกาะบาหลี  
 

การมาเยื่อนที่เกาะบาหลีแหงน้ี กิจกรรมอีกอยางนึง
ที่เปนไฮไลทสําหรับที่น้ีก็คือ บาหลี สวิง (Bali Swing) 
เป นการ น่ั งชิ งช าที่ มี ความสู งมากๆ  นอกจากจะ
หวาดเสียวแลวทานยังจะไดพบกับทัศนียภาพธรรมชาติ
ของเกาะบาหลีอยางนาตื่นตาตื่นใจเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ีการ
ขึ้นเลนชิงชาในจุดที่ระบุในโปรแกรมรวมคาเลนกิจกรรมน้ีแลว ยกเวนจุดที่นอกเหนือ
โปรแรกมระบุ ขอควรระวังและคําแนะนําของการเลน บาหลี สวิง คือผูเลนจําเปนตอง
ฟงคําแนะนําจากเจาหนาอยางเครงคัด และจําเปนตองเซ็นยินยอมการเลนเครื่องเลนน้ี
เน่ืองจากถือเปนกิจกรรมผาดโผนชนิดหน่ึง (ไมรวมคาขึ้น) 

 
 



 

 

นําทานชม ภูเขาไฟบาตูร ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร เปนทะเลสาบ
ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร ซ่ึงมีขนาดใหญที่สุดในบาหลีและตั้งอยูดานขาง
ภูเขาไฟที่ยังคุกรุนอยู มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,717 เมตร นําทานเดินทางตาม
เสนทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาทามกลางธรรมชาติป�าสน ในบรรยากาศเย็น
สบาย ผานหุบเขาทุงนาขั้นบันได อันเปนเอกลักษณของเกาะบาหลี ใหทานได
เพลิดเพลินถายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค 
 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (3) 
 นําทานเดินทางสู วัดเบซากีห เปนวัดที่มีความสําคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียก

ใหเปนวัด เปนวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดของบาหลี ยังถือเปนวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
เหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ อีก 23 แหง แหงที่
เรียงรายอยูเปนขั้นๆ กวา 7 ขั้นไปตามไหลเขา มีฉากหลังคือภูเขาไฟกุนุงอากุง เปน
ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหล ี



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
พักที่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม ชมระบําบารอง แดนซ  - วัดเม็งวี  - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู  - 

ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท (B/L/D) 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 หลังจากน้ันนําทานสูหมูบาน BATU BULAN VILLAGE เพื่อ ชมระบําบารอง 

แดนซ เปนศิลปะการแสดงที่เปนเอกลักษณของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเปน
สัตวในตํานาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง และเปนสัญลักษณแทนวิญญาณดี
งาม ซึ่งเปนผูปกปกษรักษามนุษยตอสูกับรังดา ตัวละครท่ีเปนสัญลักษณแทนวิญญาณ
ชั่วราย บารอง แดนซเปนนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ การรายรํามีทาทีออนชอยงดงาม 
เสียงเพลงไพเราะ นําทานแวะชมสินคาเครื่องเงิน หัตถกรรม ที่เปนศิลปะของเกาะ
บาหล ี



 

 

 
 
นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเปน
วัดหลวงของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีใชประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็ง
วีเทาน้ันถูกสรางในคริสตศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ําลอมรอบบริเวณวัด
อันงดงาม 
 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (6) 

หลังจากน้ันเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งป 
ชมสวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล 
หมูบานดัชทและ ปุระอันที่งดงามสองขางทางขึ้นภูเขา  
 



 

 

 
 
นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ต้ังอยู
บริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกคั่น
ดวยปุยเมฆสีขาว วัดน้ีสรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใชทําพิธีทางศาสนาพุทธและ
ฮินดู รวมท้ังอุทิศแดเทวี ดานู เทพแหงสายน้ํา บริเวณที่ไมสามารถเดินขามไปได จะมี
ลักษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ  มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น 
สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปวัดแหงน้ีตั้งอยูริม 
ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบที่มี มนตขลัง ฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่คอย ๆ 
ลาดตําลง เปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซ่ึงมีรีสอรทใหนักทองเที่ยวที่ตองการธรรมชาติ
แบบทุงหญา ทองนา และภูเขาไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็น
วิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาตอากุง เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก
นอกจากน้ี ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความต่ืนเตน เชน สกีนํา การลองเรือ 
และภายเรือในทะเลสาบ 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซึ่งสรางไวเพื่อ
บูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางไว
ริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตาของ
วิหารศักดิ์สิทธิ ์

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 
พักที่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่ สวนพระวิษณุ  - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรียมหาภารตะ - ทาอากาศยาน

นานาชาติงูระหไร - ทาอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ (B/L/-) 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองคของพระวิษณุ ขนาดใหญครึ่งตัว จําลองมาจาก
รูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูปปم�นพระวิษณุ (พระนารายณ) 1 ใน 
3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรี



 

 

ภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเปนพาหนะของพระองค มีความสูง 150 เมตร กวาง 64 เมตร 
ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และ
สถานที่แหงน้ียังใชจัดแสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน 
แขกเมืองอีกดวย  
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (9) 

จากน้ันนําทานเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย 
พรอมชมวิวทิวทัศนที่งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมาย
ที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังทรัพยสินมีคาของทาน และหามลูบหัวลิงโดย
เด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได) 
 



 

 

 
 
นําทานแวะชม อนุสาวรียมหาภารตะ ซึ่งเปนสัญลักษณของเกาะบาหลี อนุสาวรียสี
ขาวบอกเลาเร่ืองราวการสูรบของเทพในตํานานมหากาพยมหาภารตะ เปนเร่ืองราว
ความขัดแยงของพี่นองสองตระกูลระหวางตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบาน
ปลายไปสูมหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแตละฝ�ายเขารวมรบดวยเปนจํานวนมาก
กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวางฝ�ายธรรมะ และฝ�ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่ง
ในที่สุดแลวฝ�ายปาณฑพก็เปนผูชนะในสงครามคร้ังน้ี ใหทานไดถายรูปเก็บภาพที่ระลึก
กอนจะนําทานกลับสูสนามบินนานาชาติงูระหไร 
 



 

 

 
 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร เกาะบาหล ี

19.20   นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินที ่SL259 
23.05  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 
****************************************************************************************** 

*รายการทัวรอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง 
ทั้งนี้บริษัทจะคึนึงถงึความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก* 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครัง้กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 



 

 

 
 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

มีจําหนายแลววันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวา
จะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA 
ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื้อซิมกับทางบริษัท กรุณา
สั่งซื้อ 3 วันลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทท่ีทานติดตอซื้อทัวรมา  



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ และเด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
05 – 08 กันยายน 2562 12,999 3,000 7,999 
12 – 15 กันยายน 2562 12,999 3,000 7,999 
19 – 22 กันยายน 2562 13,999 3,000 8,999 
26 – 29 กันยายน 2562 13,999 3,000 8,999 
03 – 06 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 8,999 
10 – 13 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999 
16 – 19 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999 
17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999 
24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 3,000 8,999 
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999 
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999 
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999 
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999 
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999 
25 – 28 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999 
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***  



 

 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัว

ทานเอง 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ และ ไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1.  นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

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 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม



 

 

หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา 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 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเท่ียว



 

 

รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  



 

 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 
ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เครื่องในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 
****************************************************************************************** 

 
 

 
 


