
 

 

รหัสทัวร ZET1902983 
ทัวรอินโดนีเซีย เกาะสวรรคบาหล ี[เลสโก อุบัติรักขามขอบฟ�า] 
4 วัน 3 คืน (SL) 
สัมผัสมนตเสนหอัญมณีแหงคาบสมุทรอินเดีย 
ชมวิวภเูขาไฟ พรอมถายรูปสุดชิคประตูสวรรค "เลมปูยางค"  
เยื่อนพระราชวังน้ําตีรตา กังกา   เช็คอินแลนดมารคจุดถายรูปรังนก 
พิเศษ...ชมโชวคะชักสุดต่ืนตาต่ืนใจ และดินเนอรซีฟู�ดหาดจิมบารัน 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน !! 

 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห – เมืองบาหลี – ดินเนอรชาดหาดจิมบา
รัน (-/-/D) 

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

 

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

เดนปาซาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย (บาหลี
เร็วกวาไทย 1 ชั่วโมง) 

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซฟู�ด สไตลบาหลี ณ หาดจิมบารัน 

(1)  
 
พักที่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่สอง วานากิรีฮิลส – จุดถายรูปรังนก ชิงชาบาหลี และจุดชมวิว – วัดกลางนํ้า อูลัน
ดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – วิหารทานาล็อต – ชมโชวระบําคะชัก 
(KECAK)  (B/L/D) 

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ตั้งอยูในมุนดุคหมูบานนอกเสนทาง
ประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งไดรับความนิยมและกลายเปนสถานที่
ทองเที่ยวสําหรับผูคนที่ช่ืนชอบในการถายภาพ  
 



 

 

อิสระใหทานไดถายรูปเช็คอินกับจุด ถายรูปรังนก และจุดชมวิวที่เปนที่ยอดฮิตอยาง
มากในการมาเยื่อนบาหล ี
 

 
 

หลังจากน้ันเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัลป� เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งป 
ชมสวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหวางขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล 
หมูบานดัชทและ ปุระอันที่งดงามสองขางทางขึ้นภูเขา  
 
นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู
บริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกคั่น
ดวยปุยเมฆสีขาว วัดน้ีสรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใชทําพิธีทางศาสนาพุทธและ
ฮินดู รวมทั้งอุทิศแดเทวี ดานู เทพแหงสายน้ํา บริเวณที่ไมสามารถเดินขามไปได จะมี
ลักษณะเดนตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ  มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น 
สวยงามมาก 
 



 

 

ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปวัดแหงน้ีตั้งอยูริม ทะเลสาบบราตัน 
เปนทะเลสาบที่มี มนตขลัง ฉากหลังคือทุงนาขั้นบันไดที่คอย ๆ ลาดตําลง เปน
ทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอรทใหนักทองเที่ยวที่ตองการธรรมชาติแบบทุงหญา 
ทองนา และภูเขาไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่สวยงาม
ของยอดเขาคินตามณี เมาตอากุง เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากน้ี ยังเปน
ศูนยรวมกิจกรรมทางนําสรางความตื่นเตน เชน สกีนํา การลองเรือ และภายเรือใน
ทะเลสาบ 
 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (3) 
(สุดพิเศษเอาใจคนชอบความทาทายกับกิจกรรมบาหลีสวิง นั่งชิงชาถายรูปสุดชิค 
กิจกรรมนี้สําหรับลูกคาที่สนใจเทานั้นและไมไดรวมคาเครื่องเลนอยูในราคาทัวร 
ราคาเริ่ม 15-30 usd แลวแตจุดที่ใหบริการกรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรอีก
ครั้ง) 

 



 

 

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



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสรางไวเพ่ือ
บูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางไว
ริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตาของ
วิหารศักดิ์สิทธิ ์
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
 



 

 

 
 

 
 
หลังจากน้ันนําทานชมการแสดง ระบําคะชัก หรือ ระบําลิง (Kecak) เปนระบําน้ี
เรียกไดวามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลีก็วาได ระบําคะชักเปนการตัดตอนมาจากรามเกียรติ์ 
เลาเรื่องราวของพระรามกับพลวานรท่ีตามไปชวยนางสีดาจากทศกัณฐ การแสดงน้ีใช
คนแสดงเปนจํานวนมาก โดยผูที่แสดงเปนลิงจะนุงผาตาหมากรุก น่ังลอมวงซอนๆกัน 



 

 

และโบกมือขึ้นลงโยกตัวไปมาและเปรงเสียงรองวา “คะชัก คะชัก” เปนเสียงสูงเสียงตํ่า
แทนเคร่ืองดนตรีประกอบ หลังจบโชวนําทานเดนิทางเขาสูท่ีพัก 
 

พักที่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม วัดนํ้าพุศักดิ์ศิทธิ์ – ชอปปอิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค – พระราชวัง

นํ้าตีรตา กังกา (B/L/D) 
 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 

หลังจากน้ันเดินทางสูวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) สรางใน
ศตวรรษที่ 13 เปนวิหารศักดิ์สิทธสมัยโบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ
กษัตริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใตดินเปนพันป 
โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักดิ์สิทธิ์ และแทนบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย 
ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดานหนาปากถํ้าเปนสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ําไหลพุงจาก
ปากปลองแกะสลักเปนรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อวา ถาใครอยากมีลูก ลองมาด่ืม
หรืออาบน้ําที่น่ี จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมอืง 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน ตลาดปราบเซียน ให
ทานไดสนุกสนานกับการตอรองสินคาพื้นเมืองใน
ตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดตางๆ ของ
พื้นเมืองชมถํ้าชางศักดิ์สิทธิ์ ที่มีรูปปم�นพระพิฒเนศอ
ยู สนุกสนานไปกับการตอรองราคา ร ตลาดแหงน้ี  

 

ตลาดแหงน้ีเต็มไปดวยของพื้นเมืองหลากหลาย อาทิเชน ผาบาติก เครื่องไม
แกะสลัก อาหารแบบสตรีทฟู�ด และสละอินโดนีเซีย ซึ่งเปนที่นิยมอยางมาก ใครมา
บาหลีพลาดไมไดที่จะลิ้มลองสละหวานกรอบลูกใหญโต ที่ เปนพันธเฉพาะของ
อินโดนีเซีย 

 

 
 
นําทานชม วิหารเลมปูยางค เปนวิหารที่ใหญเปนอันดับสามของเกาะบาหลีและมี
ความสําคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีน้ัน มีวิวทิวทัศนที่สวยงามของพื้นที่ริมเกาะทางฝم�ง
ตะวันออกของบาหลี ซึ่งวิหารแหงน้ีเปนแลนดมารคอีกจุดนึงที่นักทองเที่ยวใหความ



 

 

สนใจอยางมากโดยเฉพาะการถายรูปกับซุมประตูของวิหารและมีฉากหลังเปนวิวของ
ภูเขาไฟกูนุงอากุงท่ีสวยงาม  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (6) 
 
 นําทานชม ตีรตา กังกาหรือพระราชวังนํ้า (Tirta Gangga) ตั้งอยูทางใตหางจาก

ภูเขาไฟอากุงไป 12 กิโลเมตร เปนอดีตพระราชวังที่สรางขึ้นในปค.ศ. 1946 โดย
ทายาทแหงอาณาจักรการังงาเซ็มในอดีต แตการระเบิดของภูเขาไฟอากุงในปค.ศ. 
1963 ไดทําลายพระราชวังไปเกือบหมดส้ิน และมีการฟم�นฟูอยางหนักหลังจากนั้น เมื่อ
เขาไปภายในพระราชวัง คุณก็จะไดเจอกับสวนสวยงาม น้ําพุ และบอน้ําในบรรยากาศ
รมรื่น พรอมหินแกะสลักและรูปปم�น ในบริเวณสวนมีสนามหญาตกแตงอยางดีเหมาะ
แกการเดินเลนพักผอนหยอนใจ และมีบรรยากาศสไตลบาหลียุคเกาอยางแทจริง 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 
 
พักที่ SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 

 



 

 

วันที่สี่ วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ชอปปم�งรานของฝากกฤษณะ – อนุสาวรียมหา
ภารตะ – สนามบินงูระไรห – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 

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

 
น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองคของพระวิษณุ ขนาดใหญครึ่งตัว จําลองมาจาก
รูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกป�องโลก เปนรูปปم�นพระวิษณุ (พระนารายณ) 1 ใน 
3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (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  



 

 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (6) 
 

จากน้ันนําทานชอปปم�ง รานขายของฝาก รานกฤษณะ KRISANA ซึ่งเปนศุนยกลาง 
แหลงรวมสินคาของฝากตางๆมากมายในราคาที่ถูกสุดๆ อาทิเชน เสื้อผา กระเป�า 
ของกิน ของท่ีระลกึ  
 



 

 

 
นําทานแวะชม อนุสาวรียมหาภารตะ ซึ่งเปนสัญลักษณของเกาะบาหลี อนุสาวรียสี
ขาวบอกเลาเรื่องราวการสูรบของเทพในตํานานมหากาพยมหาภารตะ เปนเรื่องราว
ความขัดแยงของพี่นองสองตระกูลระหวางตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบาน
ปลายไปสูมหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแตละฝ�ายเขารวมรบดวยเปนจํานวนมาก
กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวางฝ�ายธรรมะ และฝ�ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่ง
ในที่สุดแลวฝ�ายปาณฑพก็เปนผูชนะในสงครามครั้งน้ี ใหทานไดถายรูปเก็บภาพที่ระลึก
กอนจะนําทานกลับสูสนามบินนานาชาติงูระหไร (ขอสงวนสิทธิ์งดการเขาชมในกรณีที่
มีการจัดงานหรือการปดใหบริการ) ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินงู
ระหไร เกาะบาหล ี
 

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

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

 



 

 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ/เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

เคร่ืองบิน 
07 – 10 ธันวาคม 2562 

(วันรัฐธรรมนูญ) 16,999 3,000 11,999 

14 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 3,000 9,999 
21 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 3,000 9,999 
28 – 31 ธันวาคม 2562 

(วันปใหม) 17,999 3,500 12,999 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วันปใหม) 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 

(วันตรุษจีน) 15,999 3,000 10,999 

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

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออก

ต ั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 



 

 

08 – 11 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 16,999 3,000 11,999 

15 – 18 กุมภาพนัธ 2563 14,999 3,000 9,999 
22 – 25 กุมภาพันธ 2563 14,999 3,000 9,999 
29 ก.พ. – 03 ม.ค. 2563 14,999 3,000 9,999 
07 – 10 มีนาคม 2563 13,999 3,000 8,999 
14 – 17 มีนาคม 2563 14,999 3,000 9,999 
21 – 24 มีนาคม 2563 14,999 3,000 9,999 
28 – 31 มีนาคม 2563 14,999 3,000 9,999 
04 – 07 เมษายน 2563 

(วันจักร)ี 16,999 3,000 11,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 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 
(วันแรงงาน และวันฉัตรมงคล) 15,999 3,000 10,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วันวิสาขบูชา และฉัตรมงคล) 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 มิ.ย. 2563 13,999 3,000 8,999 



 

 

06 – 09 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 8,999 
13 – 16 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 8,999 
20 – 23 มิถุนายน 2563 13,999 3,000 8,999 
27 – 30 มิถุนายน 2563 12,999 3,000 8,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

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

 

 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

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

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 

 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
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. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน 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 

 
 
 



 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ได21 – 23 มีนาคม 2563จายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พักฯ2ลฯ 

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
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ทีม่ีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
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 การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน 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 จะตองใส
กระเป�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 
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