
 

 
 

 
 

 

อินโดนีเซีย เกาะบาหลี 



 

 
 

 
วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน    
03.00  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA จัดที่นั่งแบบ 3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน  

(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 
06.15   นำท่านเดินทางสู่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน FD396 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5-6 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องบนเครื่อง ** 

11.30  เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย เวลา
ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สวนพระวิษณุ ชมองค์ของพระวิษณุขนาดใหญ่ครึ่งตัว “พระผู้ปกป้องโลก” ซ่ึงจำลอง
มาจากรูปสักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ทรงครุฑ (นกอินทรีย์) หรือเทพ
การูด้า เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร 
ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์
วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  

 

 



 

 
 

 
จากนั้นนำท่านเดินไปยัง วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย มีน้ำทะเลสีครามสาดเข้ากระทบ
กับแนวหน้าผา พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมานซึ่งจะมีลิงมากมายมาชุมนุม
กัน ณ วิหารแห่งนี้ (โปรดระวังทรัพย์สินมีคา่ และห้ามลูบหวัลิงโดยเด็ดขาด อาจจะทำเกิดอันตรายได้)  
 

 
 
หลังจากนั้นนำท่านสู่ ชายหาดจิมบารัน เพ่ือรับประทานอาหารเย็น  
 

 
 
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 



 

 
 

 
วันที่สอง วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปยูางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา 
เช้า บริการอาหารกลางเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ (วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์) สร้างในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัย
โบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้
ดินเป็นพันปโีดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงคศ์ักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดี
บนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อ
ว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำทีน่ี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง  
 

 
 

ก่อนกลับจากวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดปราบเซียน สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้าพื้นเมืองใน
ตลาด และถูกสุดๆ ในบรรดาตลาดพื้นเมืองอื่นๆ ถือเป็นบททดสอบความสามารถในการต่อรองราคาของเซียนนักช้
อปชาวไทย  

ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยของพ้ืนเมืองหลากหลาย อาทิเช่น ผ้าบาติก เครื่องไม้
แกะสลัก อาหารแบบสตรีทฟู้ด และสละอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก ใครมา
บาหลีพลาดไม่ได้ที ่จะลิ้มลองสละหวานกรอบลูกใหญ่โต ที่เป็นพันธ์เฉพาะของ
อินโดนีเซีย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง วิหารเลมปูยางค์ ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี มีความสำคัญมากใน
วัฒนธรรมบาหลี วิหารแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดนึงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถ่ายรูปสุดชิค 



 

 
 

 
กับซุ้มประตสูวรรค์แห่งวิหารเลมปูยางค์ มีฉากหลังเป็นวิวของภูเขาไฟกูนุงอากุงที่ยิ่งใหญ ่สามารถมองเห็นก้อนเมฆที่
กำลังลอยผ่านยอดภูเขาไฟอากุง ด้วยตัววิหารอยู่บนภูเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร เสมือนยอดภูเขาไฟ
อยู่ใกล้แคเ่พียงเอ้ือมมือ   
 

 
 

 จากนั้นนำท่านชม พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา ตั ้งอยู ่ทางใต้ห่างจากภูเขาไฟอากุงไป 12 กิโลเมตร เป็นอดีต
พระราชวังที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1946 โดยทายาทแห่งอาณาจักรการังงาเซ็มในอดีต แต่การระเบิดของภูเขาไฟอากุงใน
ปีค.ศ. 1963 ได้ทำลายพระราชวังไปเกือบหมดสิ้น และมีการฟ้ืนฟูอย่างหนักหลังจากนั้น เมื่อเข้าไปภายในพระราชวัง 
คุณก็จะได้เจอกับสวนสวยงาม น้ำพุ และบ่อน้ำในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมหินแกะสลักและรูปปั้น ในบริเวณสวนมี
สนามหญ้าตกแต่งอย่างดีเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และมีบรรยากาศสไตล์บาหลียุคเก่าอย่างแท้จริง 



 

 
 

  
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดับเทียบเท่า 
 
วันที่สาม วานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ  

อนุสาวรีย์รามายณะ - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี 
เช้า บริการอาหารกลางเช้ส ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ตั้งอยู่ในมุนดุคหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่ง
ได้รับความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้คนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ เช็คอินกับจุด ถ่ายรูปรังนก ที่
เป็นที่ยอดฮิตอย่างมากในการมาเยือนบาหลี 
 

 
 
จากนั้นนำท่านชม ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท เก็บภาพความประทับใจกับประตูฮินดูรูปทรงโบราณ มีฉากหลังเป็น
ม่านหมอกลอยต่ำ พร้อมกับต้นไม้สีเขียวชะอุ่ม ประตูแบบนี้อาจจะมีอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆ ของบาหลี แต่ที่นี่จะมี
ขนาดใหญ่กว่าประตูที่อ่ืนๆ ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนนิยมมาถ่ายรูป และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ประตูสวรค์แห่งนี้
เป็นประตู่ที ่ว่ากันว่า “เป็นเส้นทาง...สู ่ความสงบสุข” และถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในลิสต์ One of Bali’s top 
Instagrammable locations 
 



 

 
 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัลป์ เทือกเขาที่งดงามอากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆ 
ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล มีหมู่บ้านดัชท ์และปุระอันที่งดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา  
 

 
จากนั้นนำท่านชม วัดอุลันดานู อยู ่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ตั ้งอยู ่บริเวณกลางน้ำริม
ทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแตส่มัยศตวรรษที่  



 

 
 

 
17 เพ่ือใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ บริเวณที่ไม่สามารถเดินข้ามไปได้ 
จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ  มุงด้ วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ด้วยฉากหลัง
เป็นทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อยๆ ลาดต่ําลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติ
แบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคิน
ตามณี ภูเขาไฟอากุงเรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ําสร้างความตื่นเต้น 
เช่น สกีน้ํา การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 
 

 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่ง
มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงาม
และแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ 

เยน็ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านขายของฝาก ร้านกฤษณะ KRISANA ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมสินค้าของฝากต่างๆ
มากมายในราคาท่ีถูกสุดๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก เป็นต้น 
จากนั้นนำท่านแวะชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรีย์สีขาวบอกเล่าเรื่องราวการ
สู้รบของเทพในตำนานมหากาพย์มหาภารตะ เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของพี่น้องสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ 
และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซึ่งมีพันธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมากกล่าว
กันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในที่สุดแล้วฝ่ายปาณฑพก็เป็นผู้ชนะ 



 

 
 

 
ในสงครามครั้งนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพที่ระลึกก่อนจะนำท่านกลับสู่สนามบินนานาชาติงูระห์ไร (ขอสงวนสิทธิ์
งดการเข้าชมในกรณีที่มีการจัดงาน หรือการปิดให้บริการ)  
 

 
 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
 
วันที่ส่ี สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สนามบินดอนเมือง  
01.35   นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ FD399 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5-6 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องบนเครื่อง ** 

04.50  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 
ในกรณีที่ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ี

เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั้น 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
*** รายการทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคลองกับสภาพการณ์ ณ วันเดินทาง 

ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก *** 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

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 กันยายน 2563 15,999 3,000 11,999 

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

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

26 - 29 กันยายน 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 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 ธันวาคท 2563 14,999 3,000 11,999 

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

 
*** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

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

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อน

การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 



 

 
 

 

5. ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
9. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ท างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 
1.  นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสำรองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้



 

 
 

 
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว  
เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษทักำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท
พร้อมการชำระเงินมัด 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื ่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
 

 



 

 
 

 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋า
ติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณท่ีจำกัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัด
จำนวน  
3.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 
ก้อน 
3.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี

4. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
 

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



 

 
 

 

** สั่งซ้ือซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
มีจำหน่ายแล้ววันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มา
เก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื้อ
ซิมกับทางบริษัท กรุณาสั่งซื้อ 3 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง โปรดแจ้งและชำระเงินกับทางเอเจ้นท์ที่ท่านติดต่อซื้อทัวร์มา  

 


