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วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินดอนเมือง - สนามบินงูระหไ์ร เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู –  

     หาดจิมบารนั    

03.00  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบิน AIR ASIA จดัที่น ัง่แบบ 3-3 น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน  

(หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพิม่ ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

 

 
06.15   น าท่านเดินทางสู่ เกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน FD396 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5-6 ชัว่โมง ไม่มีบริการอาหาร และเคร่ืองบนเครื่อง ** 

11.30  เดินทางถึง สนามบินงูระหไ์ร เกาะบาหลี หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อย เวลาท้องถิ่นเรว็

กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง สวนพระวิษณุ ชมองค์ของพระวิษณขุนาดใหญ่คร่ึงตัว “พระผู้ปกป้องโลก” ซึ่งจ าลองมาจากรูป

สักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ทรงครุฑ (นกอินทรีย์) หรือเทพการูด้า เทพเจ้า

แห่งอสิระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสงู 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน า้หนัก 4,000 ตัน 

สวนวิษณุแห่งนี้ มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ ยังใช้จัดแสดงโชว์วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบ าบารอง ไว้

ส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  
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จากนั้นน าท่านเดินไปยัง วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดีย มีน า้ทะเลสีครามสาดเข้ากระทบกบัแนว

หน้าผา พร้อมชมวิวทวิทศัน์ที่งดงามอกีมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมานซึ่งจะมีลิงมากมายมาชุมนุมกนั ณ วิหารแห่ง

นี้  (โปรดระวังทรัพยส์ินมีค่า และหา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด อาจจะท าเกิดอันตรายได)้  

 

 

 

หลังจากนั้นน าท่านสู่ ชายหาดจิมบารนั เพ่ือรับประทานอาหารเยน็  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สองของการเดินทาง (2) วดัน ้าพุศกัดิ์ สิทธ์ิ - ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค ์- พระราชวงัน ้าตีรต์า กงักา 

 

เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภคัศิริงค์ (วัดน ้าพุศักดิ์สิทธิ์) สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัย

โบราณใช้ประกอบพิธทีางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน า้พุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็น

พันปีโดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา 

ด้านหน้าปากถ า้เป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน า้ไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถา้ใครอยากมี

ลูก ลองมาดืม่หรืออาบน ้าที่นี ่จะมีลูกเต็มบา้นหลานเต็มเมือง  

 

 

 

ก่อนกลับจากวัดน า้พุศักดิ์สทิธิ์ น าท่านช้อปป้ิง ตลาดปราบเซียน สนุกสนานกบัการต่อรองราคาสนิค้าพ้ืนเมืองในตลาด และ

ถูกสดุๆ ในบรรดาตลาดพ้ืนเมืองอื่นๆ ถือเป็นบททดสอบความสามารถในการต่อรองราคาของเซียนนักช้อปชาวไทย  

 

ตลาดแห่งนี้ เตม็ไปด้วยของพ้ืนเมืองหลากหลาย อาทเิช่น ผ้า

บาติก เครื่องไม้แกะสลัก อาหารแบบสตรีทฟู้ด และสละอินโดนีเซีย 

ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก ใครมาบาหลีพลาดไม่ได้ที่จะลิ้ มลองสละ

หวานกรอบลูกใหญ่โต ที่เป็นพันธเ์ฉพาะของอนิโดนีเซีย 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง วิหารเลมปูยางค ์ใหญ่เป็นอนัดับสามของเกาะบาหลี มีความส าคัญมากในวัฒนธรรมบาหลี 

วิหารแห่งนี้ เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดนึงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถ่ายรูปสุดชิคกับซุ้มประตูสวรรค์แห่ง

วิหารเลมปูยางค์ มีฉากหลังเป็นวิวของภเูขาไฟกูนุงอากุงที่ยิ่งใหญ่ สามารถมองเหน็ก้อนเมฆที่ก าลังลอยผ่านยอดภเูขาไฟอา

กุง ด้วยตัววิหารอยู่บนภเูขาสงูเหนือระดับน า้ทะเลถึง 1,000 เมตร เสมือนยอดภเูขาไฟอยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อมมือ   

 

 

 จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัน ้ าตีรต์า กงักา ตั้งอยู่ทางใต้ห่างจากภเูขาไฟอากุงไป 12 กโิลเมตร เป็นอดีตพระราชวงัที่สร้าง

ขึ้นในปีค.ศ. 1946 โดยทายาทแห่งอาณาจักรการังงา

เซม็ในอดีต แต่การระเบิดของภเูขาไฟอากุงในปีค.ศ. 

1963 ได้ท าลายพระราชวังไปเกือบหมดสิ้ น และมี

การฟ้ืนฟูอย่างหนักหลังจากนั้น เมื่อเข้าไปภายใน

พระราชวัง คุณกจ็ะได้เจอกับสวนสวยงาม น า้พุ และ

บ่อน า้ในบรรยากาศร่มร่ืน พร้อมหินแกะสลักและรูป

ป้ัน ในบริเวณสวนมีสนามหญ้าตกแต่งอย่างดีเหมาะ

แก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และมีบรรยากาศ

สไตล์บาหลียุคเก่าอย่างแท้จริง 

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

พกัที่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สามของการเดินทาง (3) วานากิรีฮิลส ์- ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท - วดัอูลนัดานูบราตนั - วิหารทานาล็อต - ชอ้ปป้ิง

หา้งกฤษณะ  อนุสาวรียร์ามายณะ - สนามบินงูระหไ์ร เกาะบาหลี 

 

เชา้ บริการอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล ์ตั้งอยู่ในมุนดุคหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งได้รับ

ความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับผู้คนที่ช่ืนชอบในการถ่ายภาพ เชค็อินกบัจุด ถ่ายรูปรงันก ที่เป็นที่ยอดฮิต

อย่างมากในการมาเยอืนบาหลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท เก็บภาพ

ความประทบัใจกบัประตูฮินดูรูปทรงโบราณ มีฉากหลังเป็น

ม่านหมอกลอยต ่า พร้อมกับต้นไม้สีเขียวชะอุ่ม ประตูแบบ

นี้ อาจจะมีอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆ ของบาหลี แต่ที่นี่จะมี

ขนาดใหญ่กว่าประตูที่อื่นๆ ถือเป็นอีกหนึ่ งไฮไลท์ที่คน

นิยมมาถ่ายรูป และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ประตูสวรค์

แห่งนี้ เป็นประตู่ที่ว่ากันว่า “เป็นเส้นทาง...สู่ความสงบสุข” 

และถูกยกย่องให้ เป็นหนึ่ งในลิสต์  One of Bali’s top 

Instagrammable locations 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลังจากนั้นเดินทางขึ้ นสู่ เทือกเขาเบดูกลัป์ เทือกเขาที่งดงามอากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ 

ทศันียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทอืกเขาเบดูกลั มีหมู่บ้านดัชท ์และปุระอนัที่งดงามสองข้างทางขึ้นภเูขา  

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม วดัอุลนัดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน า้ทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน า้ริมทะเลสาบบรา

ตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้ สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพ่ือใช้ท าพิธีทาง

ศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทศิแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน า้ บริเวณที่ไม่สามารถเดินข้ามไปได้ จะมีลักษณะเด่นตรงศาลา

ซึ่ งมีหลังคาทรงสูงที่ รียกว่าเมรุ  มุงด้วยฟาง

ซ้อนกันถึง 11 ชั้ น สวยงามมาก ท่านจะได้

สัมผัสกับอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้

ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มี

มนต์ขลัง ด้วยฉากหลังเป็นทุ่งนาขั้นบันไดที่

ค่อยๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบที่มีช่ือเสียงมาก 

ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติ

แบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย 

ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่

สวยงามของยอดเขาคินตามณี ภูเขาไฟอากุง

เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวันออก นอกจากนี้  ยัง

เป็นศูนย์รวมกจิกรรมทางนํ้าสร้างความตื่นเต้น เช่น สกนํ้ีา การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพ่ือบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็น

วิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอัน

แปลกตาของวิหารศักดิ์สทิธิ์ 
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เยน็ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงร้านขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมสนิค้าของฝากต่างๆมากมาย

ในราคาที่ถูกสดุๆ อาทเิช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก เป็นต้น 

จากนั้นน าท่านแวะชม อนุสาวรียม์หาภารตะ ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรีย์สขีาวบอกเล่าเร่ืองราวการสู้รบของ

เทพในต านานมหากาพย์มหาภารตะ เป็นเร่ืองราวความขัดแย้งของพ่ีน้องสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูล

ปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจ านวนมากกล่าวกันว่านี่คือการต่อสู้

ระหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในที่สดุแล้วฝ่ายปาณฑพกเ็ป็นผู้ชนะในสงครามคร้ังนี้  ให้ท่านได้

ถ่ายรูปเกบ็ภาพที่ระลึกก่อนจะน าท่านกลับสู่สนามบินนานาชาติงูระห์ไร (ขอสงวนสิทธ์ิงดการเขา้ชมในกรณีที่มีการจัด

งาน หรือการปิดใหบ้ริการ)  

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระหไ์ร เกาะบาหล ีเพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)  สนามบินงูระหไ์ร เกาะบาหลี - สนามบินดอนเมือง  

01.35   น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ FD399 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5-6 ชัว่โมง ไม่มีบริการอาหาร และเคร่ืองบนเครื่อง ** 

04.50  เดินทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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** ขอ้ความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 

 

ในกรณีที่ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทวัร ์และรถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่

ทุกครั้ง เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ มิเช่นนั้น ทางบริษทัฯ จะ

ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดใดทั้งสิ้ น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ  

 

*** รายการทวัรอ์าจมีการปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลองกบัสภาพการณ ์ณ วนัเดินทาง 

ทั้งนี้ บริษทัจะค านึงถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นหลกั *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

12 - 15 เมษายน 2563 19,999 3,000 14,999 

23 - 26 เมษายน 2563 15,999 3,000 11,999 

24 - 27 เมษายน 2563 15,999 3,000 11,999 

01 - 04 พฤษภาคม 2563 17,999 3,000 12,999 

08 - 11 พฤษภาคม 2563 15,999 3,000 11,999 

15 - 18 พฤษภาคม 2563 16,999 3,000 11,999 

22 - 25 พฤษภาคม 2563 16,999 3,000 11,999 

05 - 08 กนัยายน 2563 15,999 3,000 11,999 

12 - 15 กนัยายน 2563 15,999 3,000 11,999 

19 - 22 กนัยายน 2563 15,999 3,000 11,999 

26 - 29 กนัยายน 2563 15,999 3,000 11,999 

16 - 19 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 11,999 

17 - 20 ตุลาคม 2563 15,999 3,000 11,999 

22 - 25 ตุลาคม 2563 17,999 3,000 12,999 
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23 - 26 ตุลาคม 2563 18,999 3,000 13,999 

24 - 27 ตุลาคม 2563 16,999 3,000 12,999 

29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 11,999 

30 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 11,999 

31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2563 15,999 3,000 11,999 

06 - 09 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999 

07 - 10 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999 

13 - 16 พฤศจิกายน 2563 13,999 3,000 10,999 

14 - 17 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999 

20 - 23 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999 

21 - 24 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999 

27 - 30 พฤศจิกายน 2563 14,999 3,000 11,999 

28 พฤศจิกายน - 01 ธนัวาคท 2563 14,999 3,000 11,999 

 

ราคาเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านล่ะ 3,900 บาท 

 

*** ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ***  

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น 

เพราะว่าทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง 

เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 7,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เนือ่งจากทาง

บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ ามนัที่ยงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส่์วนที่เหลือ 

กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
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หมายเหตุ : ตัว๋เมือ่ออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 7,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ

สทิธกิารเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น

ลายลักษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้

ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้  

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
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2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่นั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 

หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณมีีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท

ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและ

อื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณทีี่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่า

ประกนัภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
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เอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงันี้  แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัว

ถือขึ้นเคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกนิคนละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** สัง่ซ้ือซิมกบัเราสะดวกไม่ตอ้งลงทะเบียนใหยุ้่งยาก รอรบัไดเ้ลยที่สนามบิน ** 

 

มีจ าหน่ายแล้ววันนี้  TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเนต็ในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต ้ฮ่องกง มาเกา๊ 

ไตห้วนั จีน สิงคโปร ์พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื้ อซิมกับทาง

บริษัท กรุณาสั่งซื้อ 3 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง โปรดแจ้งและช าระเงินกบัทางเอเจ้นทท์ี่ท่านตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า  


