
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – เกาะบาหลี – 

วิหารทานาล็อท - ชายหาดจมิบารนั 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8 สายการบิน THAI 

LION AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

06.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน SL258 

11.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร หรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย (บาหลี เร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

เที่ยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสรา้งไวเ้พ่ือบูชาเทพเจา้

แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สรา้งขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรา้งไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย 

ท่านสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 

น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดจมิบารนั เป็นชายหาดรูปวงพระจนัทร ์ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและ

ทอ้งน ้าสีคราม ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเสน้ทางโซนทิศใตข้องสนามบินงูราห์ไร 

โดยท่ีจิมบารนัมีชายหาดอยู่ 2 ฝั่ง ดา้นตะวนัตกติดกบัอ่าวจิมบารนั มีโรงแรมและรีสอรต์หรูหรา

เพ่ิงเปิดใหม่ผุดขึ้ นหลายแห่ง ส่วนตะวนัออกเป็นท่ีตั้งของท่าเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน 

นักท่องเท่ียวนิยมไปนัง่กินบรรยากาศชมพระอาทิตยต์กดิน บนฉากของวิวทิวทศัน์ท่ีงามตา อีกทั้ง

ยงัเป็นแหล่งท่ีพลุกพล่านและสีสนัของภาพชีวิตหมู่บา้นชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนักท่องเท่ียว

ใหไ้ดล้ิ้มลองป้ิงยา่งกนัริมชายหาก 
 

 
 
 

 

 

 

เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร...พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน 

พกัที่ QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES HOTEL KUTA หรอืเทียบเท่า  

 



 

 

วนัที่สอง ชมระบ าบารอง แดนซ ์- หมู่บา้นคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร ์- ทะเลสาบบาตูร ์- วิหาร

เทมภคัศิรงิค ์(วดัพุศกัดิ์สทิธ์ิ) – ตลาดปราบเซียน - ยา่นคูตา้ เซ็นเตอร ์

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไป ชมระบ าบารอง แดนซ ์ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกาะ

บาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลกัษณ์

แทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต่์อสูก้ับรังดา ตัวละครท่ีเป็นสัญลักษณ์แทน

วิญญาณชัว่ร ้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักด์ิสิทธ์ิ การร่ายร ามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม 

เสียงเพลงไพเราะ น าท่านแวะชมสินคา้เคร่ืองเงิน หตัถกรรม ท่ีเป็นศิลปะของเกาะบาหลี  

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางขึ้ นสู่ หมู่บา้นคินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,500 เมตร และ

เป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหลี 

น าท่านชม ภูเขาไฟบาตูร ์ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร ์เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจาก

การยุบตวัของภูเขาไฟบาตูร ์ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบาหลีและตั้งอยูด่า้นขา้งภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู ่

มีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 1,717 เมตร น าท่านเดินทางตามเสน้ทางลดระดบัความสูงของ

แนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็น

เอกลกัษณข์องเกาะบาหลี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินถ่ายรูปกบัทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์

  

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหาร  ณ  ภตัตาคาร 

 หลงัจากน้ันเดินทางสู่วิหารท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ วิหารเทมภคัศิริงค ์(วัดพุศกัดิ์สิทธ์ิ) สรา้งในศตวรรษท่ี 

13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริยเ์ท่าน้ัน ชมบ่อ



 

 

น ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ 

และแท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ท าเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหน้าปากถ ้า

เป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีน ้าไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือว่า ถา้

ใครอยากมีลกู ลองมาด่ืมหรืออาบน ้าท่ีน่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 

 จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซียน ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสินคา้พ้ืนเมือง

ในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพ้ืนเมืองชมถ ้าชา้งศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรูปป้ัน

พระพิฒเนศอยู ่ 

เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัที่         QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES HOTEL KUTA หรอืเทียบเท่า  

หลังอาหารเย็นท่านสามารถเดินชอปป้ิง ย่านคูตา้ เซ็นเตอร ์ใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างจุใจกับ

สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาทิ ROXY, QUICKSILVER, VERSACE 

วนัที่สาม วิหารอูลวูาต ู- สวนพระวิษณุ - อนุสาวรยีม์หาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร - 

ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอ้มชม

วิวทิวทศัน์ท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกนัท่ีวิหาร 

(กรณุาระวงัทรพัยสิ์นมีคา้ของท่าน และหา้มลูบหวัลิงโดยเดด็ขาด อาจเกิดอนัตรายได)้ 
น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ท่ีมีองคข์องพระวิษณุ ขนาดใหญ่คร่ึงตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะ

ของพระวิษณุ พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของ

ชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แหง่อิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะ

ของพระองค ์มีความสูง 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตนั  สวนวิษณุแห่งน้ีมี

ความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแหง่น้ียงัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เช่น ระบ า

บารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  

 
 
 
 

 



 

 

น าท่านแวะชม อนุสาวรียม์หาภารตะ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรียสี์ขาวบอกเล่า

เร่ืองราวการสูร้บของเทพในต านานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของพ่ีน้อง

สองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซ่ึงมี

พนัธมิตรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจ านวนมากกล่าวกันว่าน่ีคือการต่อสูร้ะหว่างฝ่าย

ธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผูช้นะในสงคราม

ครั้งน้ี ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพท่ีระลึกก่อนจะน าท่านกลบัสู่สนามบินนานาชาติงูระหไ์ร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร เกาะบาหลี 

13.20 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL259 

17.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

12 - 14 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 7,888 

20 - 22 มกราคม 2561 13,888 13,888 13,888 2,500 8,888 

03 - 05 กุมภาพนัธ ์2561 13,888 13,888 13,888 2,500 8,888 

24 – 26 กุมภาพนัธ ์2561 13,888 13,888 13,888 2,500 8,888 

09 – 11 มีนาคม 2561 14,888 14,888 14,888 2,500 9,588 

16 – 18 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 2,500 8,888 

22 – 24 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 2,500 8,888 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน  ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 



 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดั

จ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 



 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

 

 



 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


