
 

 

 
 
 



 

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิ – สนามบนิงูระหไ์ร – สวนพระวษิณุ – วหิารอูลูวาต ู– ชมพระอาทติยต์ก

ดนิหาดจมิบารนั   (-/L/D) 

03.00  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน AIR ASIA โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 
 

 
06.00   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เกาะบาหล ีประเทศประเทศอนิโดนีเซยี โดยเทีย่วบนิ FD396 

11.15  เดนิทางถงึ สนามบนิงูระหไ์ร หรอืในอกีชือ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิดนปาซาร ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บาหลเีร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 



 

 
นัน้เดนิทางชม สวนพระวษิณุ ทีม่อีงคข์องพระวษิณุ ขนาดใหญ่ครึง่ตัว จ าลองมาจากรปูสกัการะของพระวษิณุ พระผู ้

ปกป้องโลก เป็นรปูป้ันพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิดู ขี่นกครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพกา
รดูา้ เทพเจา้แห่งอสิรเสรภีาพของชาวฮนิดู ซึง่เป็นพาหนะของพระองค์ มีความสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาด
น ้ าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนี้มีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใชจั้ดแสดงโชว ์

วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืงอกีดว้ย  
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางชม วหิารอูลูวาตู ทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเหนือมหาสมุทรอนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม
อกีมุมหนึ่งของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่าชมุนุมกันทีว่หิาร (กรณุาระวังทรัพยส์นิมคีา้ของท่าน และ
หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด อาจเกดิอันตรายได)้  
 



 

 
 

หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ชายหาดจมิบารนั เพือ่รับประมานอาหารเย็นพรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ  
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ชมพระอาทติยต์กดนิ+ดนิเนอรซ์๊ฟู๊ด สไตลบ์าหล ี(2)  

 *ขอสงวานสทิธิง์ดชมพระอาทติยต์กดนิ ในกรณีทีก่ารจราจรตดิขัดจนไมส่ามารถไปตามโปรแกรมไดท้ันเวลา* 
พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง วหิารบาตูอนั – วหิารเทมภคัศริงิค ์– ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน – หมูบ่า้นคนิตามณี – ภูเขาไฟบาตูร ์และ

ทะเลสาบบาต ู– วหิารเบซากหี ์(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าทา่นชม วหิารบาตอูนั หรอื บาตวน ตัง้อยูร่ะหวา่งทางของถนนเสน้หลักจากเมอืงเด็นปาซารไ์ปเมอืงอบูดุ วหิาร

แห่งนี้มีความเป็นมาและเป็นผลงานศลิปะบาหลีที่เก่าแก่นับพันปี สรา้งขึน้ประมาณปี ค.ศ.1020 ถือว่าเป็นวัดที่
เก่าแกท่ี่สดุของบาหลเีลยก็ว่าได ้สรา้งโดยกลุ่มชา่งฝีมอืสมัยโบราณ วัตถุประสงคท์ีส่รา้งวหิารแห่งนี้เพื่อเป็นการ
บชูาพระวษิณุ เทพผูส้รา้งสรรพสิง่ของชาวฮนิด ูสงัเกตไดจ้ากฝีมอืการแกะสลักหนิเป็นลวดลายเรือ่งราวเกีย่วกับพระ

วษิณุ และซุม้ประตทูางเขา้ทีป่ราณีตงดงามตามแบบฉบับศลิปะบาหลแีบบดัง้เดมิ 
 

 
 



 

หลังจากนั้นเดนิทางสู่วหิารที่ศักดิส์ทิธิ ์วหิารเทมภคัศริงิค ์(วัดพุศักดิส์ทิธิ)์ สรา้งในศตวรรษที่ 13 เป็นวหิารศักดิ์

สทิธส์มัยโบราณใชป้ระกอบพธิีทางศาสนาในราชวงศก์ษัตรยิเ์ท่านั้น ชมบ่อน ้ าพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL  ทีผุ่ด
ขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไม่มวัีนหมด ชมศวิลงึค์ศักดิส์ทิธิ ์และแท่นบูชาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมหัศจรรย ์ท าเนียบ
ประธานาธบิดีบนเนินเขา ดา้นหนา้ปากถ ้าเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอสิตร ี6 นาง 

ชาวบาหลเีชือ่วา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง 
 

 
 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซยีน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการต่อรองสนิคา้พื้นเมอืงในตลาด และราคา
ถกูที่สดุในบรรดาตลาดต่างๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศักดิส์ทิธิ ์ทีม่รีูปป้ันพระพฒิเนศอยู่ สนุกสนานไปกับการต่อรอง
ราคา ร ตลาดแหง่นี้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่หมู่บา้นคนิตามาน ีตัง้อยู่บนระดับความสงู 1,500 เมตร และเป็นหนึง่ในอาณาจักรยุคตน้ ๆ บน
เกาะบาหล ี 

 

การมาเยื่อนที่เกาะบาหลแีห่งนี้ กจิกรรมอีกอย่างนึงที่เป็นไฮไลท์ส าหรับที่นี้ก็คอื บาหลี สวงิ (Bali Swing) 

เป็นการน่ังชงิชา้ทีม่คีวามสงูมากๆ นอกจากจะหวาดเสยีวแลว้ท่านยังจะไดพ้บกับทัศนียภาพธรรมชาตขิองเกาะบาหลี
อย่างน่าตืน่ตาตืน่ใจเป็นอย่างยิง่ ทัง้นี้การขึน้เล่นชงิชา้ในจุดทีร่ะบุในโปรแกรมรวมค่าเล่นกจิกรรมนี้แลว้ ยกเวน้จุดที่

นอกเหนือโปรแรกมระบุ ขอ้ควรระวังและค าแนะน าของการเล่น บาหล ีสวงิ คอืผูเ้ล่นจ าเป็นตอ้งฟังค าแนะน าจากเจา้
หนา้อย่างเคร่งคัด และจ าเป็นตอ้งเซน็ยนิยอมการเล่นเครือ่งเลน่นี้เนื่องจากถอืเป็นกจิกรรมผาดโผนชนิดหนึง่ (ไม่รวม
คา่ขึน้) 

 



 

 
 

น าท่านชม ภูเขาไฟบาตรู ์ภเูขาไฟแทนเพศหญงิ และ ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยุบตัวของภเูขา
ไฟบาตูร ์ซ ึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในบาหลแีละตัง้อยูด่า้นขา้งภูเขาไฟทีย่ังคุกรุ่นอยู่ มคีวามสงูเหนือระดับน ้าทะเล 1,717 
เมตร น าท่านเดนิทางตามเสน้ทางลดระดับความสงูของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาตป่ิาสน ในบรรยากาศเย็นสบาย 

ผ่านหบุเขาทุ่งนาขัน้บันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหล ีใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิถา่ยรปูกับทัศนียภาพทีง่ดงามราว
สรวงสวรรค ์

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเบซากหี ์เป็นวัดที่มคีวามส าคัญที่สดุบนเกาะบาหล ีคนบาหลยีกใหเ้ป็นวัด เป็นวัดในศาสนา
ฮนิดูทีใ่หญ่ทีส่ดุของบาหล ียังถอืเป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดเหนือวัดทัง้ปวง มบีรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวัด
เล็กๆ อกี 23 แห่ง แห่งทีเ่รยีงรายอยูเ่ป็นขัน้ๆ กวา่ 7 ขัน้ไปตามไหล่เขา มฉีากหลังคอืภเูขาไฟกนุุงอากุง เป็นภเูขาไฟ

ทีส่งูทีส่ดุของเกาะบาหล ี
 



 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 
พกัที ่ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม โชวร์ะบ าบารองแดนซ ์– วานากริฮีลิส ์– ถ่ายรูปรงันก – ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกลัป์ – 

วหิารอูลนัดานู – ทะเลสาบบราตนั – วหิารทานาหล็์อต – ช้อปป้ิงห้างกฤษณะ – อนุสาวรรีามายณะ
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
หลังจากนัน้น า ชมระบ าบารอง แดนซ ์เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหล ีอนิโดนีเซยี บารอง

เป็นสัตวใ์นต านาน ซึง่มหีลังอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษา
มนุษยต์อ่สูก้ับรังดา ตัวละครทีเ่ป็นสัญลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การรา่ยร ามี
ทา่ทอีอ่นชอ้ยงดงาม เสยีงเพลงไพเราะ น าทา่นแวะชมสนิคา้เครือ่งเงนิ หัตถกรรม ทีเ่ป็นศลิปะของเกาะบาหล ี

 

 



 

 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่วานากริฮิลิล ์ตัง้อยู่ในมุนดุคหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือ
ของอบูดุซึง่ไดรั้บความนยิมและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในการถา่ยภาพ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปู 
เชค็อนิกับจุด ถา่ยรูปรงันก ทีเ่ป็นทีย่อดฮติอยา่งมากในการมาเยือ่นบาหล ี

 

 
 

น าท่านชม ประตูสวรรคฮ์นัดาราเกท หรอื HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตูท่ีว่่ากันว่าเป็นเสน้ทางสูค่วามสงบ
สขุ และเป็นอกีนงึทีไ่ฮไลทท์ีค่นรยิมมาและมชีือ่เสยีงอยา่งมาก 
 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
หลังจากนั้นเดนิทางขึน้สู ่เทอืกเขาเบดูกลัป์ เทอืกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ,้ ผัก, ตน้ไม ้

ตา่งๆ ทัศนียภาพของบาหล ีระหวา่งขึน้บนเทอืกเขาเบดกูัล หมูบ่า้นดัชทแ์ละ ปรุะอันทีง่ดงามสองขา้งทางขึน้ภเูขา  
 

 
 
น าท่านชม วดัอุลนั ดานู อยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟุตจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่บรเิวณกลางน ้ารมิทะเลสาบบราตาน 

มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟสงูทะมนึ บางชว่งถกูคั่นดว้ยปยุเมฆสขีาว วัดนี้สรา้งตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ าพธิทีาง
ศาสนาพุทธและฮนิดู รวมทัง้อุทศิแด่เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้า บรเิวณทีไ่ม่สามารถเดนิขา้มไปได ้จะมลีักษณะเด่น
ตรงศาลาซึง่มหีลังคาทรงสงูทีร่ยีกว่าเมร ุ มงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมาก  

ทา่นจะไดส้มัผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแหง่นี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบทีม่ ีมนตข์ลัง ฉาก
หลังคอืทุ่งนาขัน้บันไดทีค่อ่ย ๆ ลาดต่ าลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการธรรมชาติ



 

แบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พักดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของยอดเขาคนิ

ตามณี เมาตอ์ากุง เรือ่ยไปจนถงึทางทศิตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมกจิกรรมทางน ้ าสรา้งความตืน่เตน้ เช่น 
สกนี ้ า การลอ่งเรอื และภายเรอืในทะเลสาบ 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่วหิารทานาล็อท วหิารงูอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ซึง่สรา้งไวเ้พือ่บูชาเทพเจา้แห่งมหาสมุทร

เป็นวหิารโบราณ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรา้งไวร้มิมหาสมุทรอนิเดยี ท่านสามารถชมความงามและแบบ
การสรา้งอันแปลกตาของวหิารศักดิส์ทิธิ ์

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซึง่เป็นศนุยก์ลาง แหลง่รวมสนิคา้ของฝากตา่งๆ
มากมายในราคาทีถ่กูสดุๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ของทีร่ะลกึ  
น าท่านแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเกาะบาหล ีอนุสาวรยีส์ขีาวบอกเล่าเรือ่งราวการสูร้บของ

เทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเรือ่งราวความขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกลูระหวา่งตระกูลเการพ และตระกูล
ปาณฑพ จนบานปลายไปสูม่หาสงคราม ซึง่มพัีนธมติรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมากกล่าวกันว่านี่คือ
การต่อสูร้ะหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความด ีและความชั่ว ซึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงคราม

ครัง้นี้ ใหท้่านไดถ้า่ยรูปเก็บภาพทีร่ะลกึก่อนจะน าท่านกลับสูส่นามบนินานาชาตงิูระหไ์ร (ขอสงวนสทิธิง์ดการเขา้ชม
ในกรณีทีม่กีารจัดงานหรอืการปิดใหบ้รกิาร) ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ี

 



 

 
 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิชาตงูิระหไ์ร – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ (-/-/-) 

01.35   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD399 
04.50  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลองกบัสภาพการณ ์ณ วนัเดนิทาง 
ท ัง้นีบ้รษิทัจะคนึงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 14,999 3,000 11,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 14,999 3,000 11,999 

10 – 13 มกราคม 2563 12,999 3,000 10,999 

16 – 19 มกราคม 2563 13,999 3,000 10,999 

17 – 20 มกราคม 2563 13,999 3,000 10,999 

30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 14,999 3,000 11,999 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 14,999 3,000 11,999 

13 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 11,999 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 11,999 



 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 11,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 3,000 11,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 14,999 3,000 11,999 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 14,999 3,000 11,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

06 – 09 มนีาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

13 – 16 มนีาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

19 – 22 มนีาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

20 – 23 มนีาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

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

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

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

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

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

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  



 

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัด
จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองที่มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่่าจะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮ่องกง มา
เกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจสัง่ซือ้

ซมิกับทางบรษัิท กรณุาสัง่ซือ้ 3 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า  


