
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ี- สวนพระวษิณุ - วหิารอูลูวาตู - หาดจมิบารนั    

 
03.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
สายการบนิ AIR ASIA จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น  

(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 
 

06.15   น าท่านเดนิทางสู ่เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทีย่วบนิ FD396 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5-6 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งบนเครือ่ง ** 

 
11.30  เดินทางถึง สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ีหลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง สวนพระวษิณุ ชมองคข์องพระวษิณุขนาดใหญ่ครึง่ตัว “พระผูป้กป้องโลก” ซึง่จ าลอง
มาจากรูปสักการะของพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮนิดู ทรงครุฑ (นกอนิทรีย)์ หรือเทพ
การูดา้ เทพเจา้แห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร 

ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี้มีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใชจ้ัดแสดงโชว์
วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  

 

 



จากนั้นน าท่านเดนิไปยัง วหิารอูลูวาตู ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดีย มีน ้าทะเลสคีรามสาดเขา้กระทบ

กับแนวหนา้ผา พรอ้มชมววิทวิทัศน์ที่งดงามอกีมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวหิารหนุมานซึง่จะมีลงิมากมายมาชุมนุมกัน 
ณ วหิารแห่งนี้ (โปรดระวงัทรพัยส์นิมคีา่ และหา้มลูบหวัลงิโดยเด็ดขาด อาจจะท าเกดิอนัตรายได)้  
 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านสู ่ชายหาดจมิบารนั เพือ่รับประทานอาหารเย็น  
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
พกัที ่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 



วนัทีส่อง วดัน า้พุศกัดิส์ทิธิ ์- ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน - วหิารเลมปูยางค ์- พระราชวงัน า้ตรีต์า กงักา 

 
เชา้ บรกิารอาหารกลางเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

หลังจากนั้นเดินทางสู่วหิารศักดิ์สทิธิ ์เทมภคัศริงิค ์(วัดน ้าพุศักดิ์สทิธิ์) สรา้งในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิส์ทิธ์
สมัยโบราณใชป้ระกอบพธิีทางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านัน้ ชมบ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิ ์ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึน้จาก
ใตด้ินเป็นพันปีโดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ท าเนียบ

ประธานาธบิดีบนเนินเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มีน ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอสิตรี 6 นาง 
ชาวบาหลเีชือ่ว่า ถา้ใครอยากมลูีก ลองมาดืม่หรอือาบน า้ทีน่ ี ่จะมลูีกเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  
 

 
 

ก่อนกลับจากวัดน ้าพุศักดิ์สทิธิ ์น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดปราบเซยีน สนุกสนานกับการต่อรองราคาสนิคา้พื้นเมืองใน
ตลาด และถูกสดุๆ ในบรรดาตลาดพื้นเมืองอื่นๆ ถือเป็นบททดสอบความสามารถในการต่อรองราคาของเซยีนนักชอ้ป

ชาวไทย  
 

ตลาดแห่งนี้เต็มไปดว้ยของพืน้เมืองหลากหลาย อาทเิช่น 
ผา้บาติก เครื่องไมแ้กะสลัก อาหารแบบสตรีทฟู้ ด และสละ

อนิโดนีเซยี ซึง่เป็นที่นิยมอย่างมาก ใครมาบาหลีพลาดไม่ไดท้ี่
จะลิ้มลองสละหวานกรอบลูกใหญ่โต ที่ เป็นพันธ์เฉพาะของ
อนิโดนีเซยี 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง วิหารเลมปูยางค์ ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี มีความส าคัญมากใน
วัฒนธรรมบาหล ีวหิารแห่งนี้เป็นแลนดม์ารค์อีกจุดนึงที่ไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถ่ายรูปสุดชคิกับ
ซุม้ประตูสวรรค์แห่งวิหารเลมปูยางค์ มีฉากหลังเป็นววิของภูเขาไฟกูนุงอากุงที่ยิ่งใหญ่ สามารถมองเห็นกอ้นเมฆที่

ก าลังลอยผ่านยอดภูเขาไฟอากุง ดว้ยตัววหิารอยู่บนภูเขาสงูเหนือระดับน ้าทะเลถงึ 1,000 เมตร เสมือนยอดภูเขาไฟ
อยู่ใกลแ้ค่เพยีงเอือ้มมอื   



 
 

 จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัน ้าตีรต์า กงักา ตั ้งอยู่ทางใตห่้างจากภูเขาไฟอากุงไป 12 กิโลเมตร เป็นอดีต
พระราชวังที่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1946 โดยทายาทแห่งอาณาจักรการังงาเซ็มในอดีต แต่การระเบดิของภูเขาไฟอากุงใน

ปีค.ศ. 1963 ไดท้ าลายพระราชวังไปเกอืบหมดสิน้ และมีการฟ้ืนฟูอย่างหนักหลังจากนั้น เมื่อเขา้ไปภายในพระราชวัง 
คุณก็จะไดเ้จอกับสวนสวยงาม น ้าพุ และบ่อน ้าในบรรยากาศร่มรื่น พรอ้มหนิแกะสลักและรูปป้ัน ในบรเิวณสวนมีสนาม
หญา้ตกแต่งอย่างดเีหมาะแกก่ารเดนิเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และมบีรรยากาศสไตลบ์าหลยีุคเก่าอย่างแทจ้รงิ 

  

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 

พกัที ่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม วานากริฮีลิส ์- ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท - วดัอูลนัดานูบราตนั - วหิารทานาล็อต - ช้อปป้ิงหา้งกฤษณะ  

อนุสาวรยีร์ามายณะ - สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ี
 
เชา้ บรกิารอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
น าท่านเดนิทางสู่ วานากริฮิลิล ์ตัง้อยู่ในมุนดุคหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองช่ัวโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึง่
ไดรั้บความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับผูค้นทีช่ืน่ชอบในการถ่ายภาพ เช็คอนิกับจุด ถ่ายรูปรงันก ที่

เป็นทีย่อดฮติอย่างมากในการมาเยอืนบาหล ี
 

 
 
จากนั้นน าท่านชม ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท เก็บภาพความประทับใจกับประตูฮนิดูรูปทรงโบราณ มีฉากหลังเป็น

ม่านหมอกลอยต ่า พรอ้มกับตน้ไมส้เีขยีวชะอุ่ม ประตูแบบนี้อาจจะมอียู่ทั่วไปตามวัดต่างๆ ของบาหล ีแต่ที่นี่จะมขีนาด
ใหญ่กว่าประตูที่อืน่ๆ ถือเป็นอีกหนึง่ไฮไลทท์ี่คนนยิมมาถ่ายรูป และมชีือ่เสยีงเป็นอย่างมาก ประตูสวรคแ์ห่งนี้เป็นประ
ตู่ที่ว่ากันว่า “เป็นเสน้ทาง...สู่ความสงบสุข” และถูกยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในลิสต ์One of Bali’s top Instagrammable 

locations 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

หลังจากนัน้เดนิทางขึน้สู่ เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทอืกเขาทีง่ดงามอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ้ผัก ตน้ไมต้่างๆ 
ทัศนียภาพของบาหล ีระหว่างขึน้บนเทอืกเขาเบดูกัล มหีมู่บา้นดัชท ์และปุระอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภูเขา  
 

 
 
จากนั้นน าท่านชม วดัอุลนัดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่บรเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบ

ราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมนึ บางช่วงถูกคั่นดว้ยปุยเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพือ่ใชท้ า
พิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั ้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้ า บริเวณที่ไม่สามารถเดินขา้มไปได ้จะมี



ลักษณะเด่นตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสงูทีร่ยีกว่าเมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก ท่านจะไดสั้มผัสกับ

อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแห่งนี้ตัง้อยู่รมิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบที่มีมนตข์ลัง ดว้ยฉากหลังเป็นทุ่งนา
ขัน้บันไดที่ค่อยๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบที่มีชือ่เสยีงมาก ซึง่มีรีสอร์ทใหนั้กท่องเที่ยวที่ตอ้งการธรรมชาตแิบบทุ่ง
หญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี 

ภูเขาไฟอากงุเรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออก นอกจากนี้ ยังเป็นศูนยร์วมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ า 
การล่องเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วหิารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาฮินดู ซึง่สรา้งไวเ้พื่อบูชาเทพเจา้แห่ง
มหาสมุทรเป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที่ 11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดีย ท่านสามารถชมความงาม

และแบบการสรา้งอันแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซึง่เป็นศูนยก์ลางแหล่งรวมสนิคา้ของฝากต่างๆ
มากมายในราคาทีถู่กสดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 
จากนัน้น าท่านแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรยีส์ขีาวบอกเล่าเรือ่งราวการ
สูร้บของเทพในต านานมหากาพย์มหาภารตะ เป็นเรื่องราวความขัดแยง้ของพี่นอ้งสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ 

และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซึง่มีพันธมติรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมากกล่าว
กันว่านี่คือการต่อสูร้ะหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความช่ัว ซึง่ในที่สุดแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะ
ในสงครามครัง้นี้ ใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพที่ระลกึก่อนจะน าท่านกลับสู่สนามบนินานาชาติงูระหไ์ร (ขอสงวนสทิธิ์

งดการเขา้ชมในกรณีทีม่กีารจดังาน หรอืการปิดใหบ้รกิาร)  
 



 
 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ีเพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

 
 
วนัทีส่ ี ่ สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ี- สนามบนิดอนเมอืง  

 
01.35   น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่FD399 

 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5-6 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งบนเครือ่ง ** 

 
04.50  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้สิน้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
 

*** รายการทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลองกบัสภาพการณ์ ณ วนัเดนิทาง 
ท ัง้นีบ้รษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั *** 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

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 

23 - 26 ตุลาคม 2563 18,999 3,000 13,999 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 

ราคาเด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 3,900 บาท 
 

*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

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

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดื่มที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 



2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก

ความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่มีการจ ากัด
จ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
 



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

 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮ่องกง มา

เกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจส่ังซือ้
ซมิกับทางบรษัิท กรุณาส่ังซือ้ 3 วันล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่่านตดิต่อซือ้ทัวรม์า  


