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ZG DPS 06 SL

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮไร – ดินเนอร ณ หาดจิมบารัน (-/-/D)
10.30  พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 7 เคานเตอร 8 สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาที่

ของบรษัิทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
13.25   นําทานเหนิฟาสู เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน SL258



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

18.40  เดินทางถึง สนามบินงูระหไร หรือในอีกชื่อ ทาอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย (เวลาท่ีบาหลีเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)
นําทานเดินทางสู หาดจิมบารัน เปนชายหาดรูปวง
พระจนัทร ทามกลางทรายขาวสะอาดและทองนํ้าสี
คราม ต้ังอยูบริเวณชองแคบของเกาะบาหลี บน
เสนทางโซนทิศใตของสนามบนิงูราหไร โดยท่ีจิมบา
รันมีชายหาดอยู 2 ฝง ดานตะวันตกติดกับอาวจิมบา
รัน มีโรงแรมและรีสอรตหรูหราเพิ่งเปดใหมผุดขึ้น
หลายแหง สวนตะวันออกเปนที่ตั้งของทาเรือบีนัว
บริเวณชายหาดจิมบารัน นักทองเท่ียวนิยมไปน่ังกิน
บรรยากาศชมพระอาทิตยตกดิน บนฉากของวิว
ทิวทัศนที่งามตา อีกทั้งยังเปนแหลงที่พลุกพลานและ
สีสันของภาพชีวิตหมูบานชาวประมง มีปลาสดๆมา
ขายนักทองเท่ียวใหไดล้ิมลองปงยางกันริมชายหาก

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟูดสไตลบาหลี ณ หาดจิมบารัน (1)
พักท่ี SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันท่ีสอง วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส – ประตูสวรรค – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู –
วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล (B/L/D)

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (2)
นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดท่ีสวยงามทีสุ่ด 1 ใน 6 วัดของบาหล ีอดีตเปนวัดหลวงของกษัตริยแหงราชวงศ
เม็งวีใชประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทาน้ันถูกสรางในคริสตศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระนํ้า
ลอมรอบบรเิวณวัดอันงดงาม
หลงัจากน้ันนําทานเดินทางสู วานากิริฮิลล ต้ังอยู
ในมุนดุคหมูบานนอกเสนทางประมาณสองช่ัวโมง
ทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งไดรับความนิยมและ
กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับผูคนที่ช่ืนชอบ
ในการถายภาพ
นําท านชม ประ ตูสวรร ค  หรื อ  HANDARA
HEAVEN GATE เปนประตูท่ีวากันวาเปนเสนทางสู
ความสงบสุข และเปนอีกนึงที่ไฮไลทที่คนริยมมา
และมีชื่อเสียงอยางมาก
หลังจากนั้น เดินทาง ข้ึนสู เ ทือกเขาเบดูกัล
เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งป ชมสวน
ผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพของบาหลี
ระหวางข้ึนบนเทือกเขาเบดูกัล หมูบานดัชทและ ปุ
ระอันทีง่ดงามสองขางทางข้ึนภูเขา

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (3)
นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง
4,300 ฟุตจากระดับนํ้าทะเล ต้ังอยูบรเิวณกลางนํ้า
ริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูง
ทะมนึ บางชวงถูกคั่นดวยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สราง
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ต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 เพ่ือใชทําพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมท้ังอุทศิแดเทวี ดานู เทพแหงสายนํ้า บริเวณท่ีไม
สามารถเดินขามไปได จะมีลกัษณะเดนตรงศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูงท่ีรียกวาเมรุ  มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ช้ัน สวยงาม
มาก ทานจะไดสมัผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปวัดแหงน้ีต้ังอยูริม ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบที่มี มนตขลัง
ฉากหลังคือทุงนาข้ันบันไดท่ีคอย ๆ  ลาดตาลง เปนทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมรีีสอรทใหนักทองเท่ียวท่ีตองการธรรมชาติ
แบบทุงหญา ทองนา และภูเขาไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตา
มณี เมาตอากุง เรือ่ยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากน้ี ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนาสรางความต่ืนเตน เชน สกีนา
การลองเรอื และภายเรือในทะเลสาบ

ไมควรพลาดกับผลไมพ้ืนเมืองอยางสละอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนที่
ช่ืนชอบของนักทองเท่ียวอยางมาก ใครมาบาหลพีลาดไมไดท่ีจะล้ิม
ลองสละบาหลีหวานๆกรอบๆลูกใหญเต็มคํา ที่เปนพันธเฉพาะของ
อินโดนีเซยี

นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสรางไวเพ่ือบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเปน
วิหารโบราณ สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงามและแบบการ
สรางอันแปลกตาของวิหารศักด์ิสทิธ์ิ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4)
พักท่ี SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเทา
วันทีส่าม วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – รานกฤษณะ (รานของฝาก) – อนุสาวรียมหาภารตะ – สนามบินงูระฮไร –

สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-)
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (5)

จากน้ันนําทานเดินทางชม วิหารอูลวูาตู ท่ีต้ังอยูบนหนาผาสูงเหนือ
มหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนท่ีงดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะ
บาหล ีชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณา
ระวังทรัพยสินมีคาของทาน และหามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด อาจเกิด
อันตรายได)
น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองคของพระวิษณุ ขนาดใหญครึ่ง
ตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผูปกปองโลก เปน
รูปปนพระวิษณุ (พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู
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ข่ีนกครุฑ (นกอินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหงอิสรเสรภีาพของชาวฮินดู ซ่ึงเปนพาหนะของพระองค มีความสูง 150
เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดนํ้าหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานท่ีแหงน้ียัง
ใชจัดแสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน ระบําบารอง ไวตอนรับแขกบาน แขกเมืองอีกดวย

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6)
จากน้ันนําทานชอปปง รานขายของฝาก รา
นกฤษณะ KRISANA ซึ่งเปนศุนยกลาง แหลง
รวมสินคาของฝากตางๆมากมายในราคาที่ถูก
สุดๆ อาทิเชน เสื้อผา กระเปา ของกิน ของที่
ระลึก
นําทานแวะชม อนุสาวรียมหาภารตะ ซึ่งเปน
สัญลกัษณของเกาะบาหลี อนุสาวรียสีขาวบอก
เลาเรื่องราวการสูรบของเทพในตํานานมหา
กาพยมหาภารตะ เปนเรื่องราวความขัดแยง
ของพ่ีนองสองตระกูลระหวางตระกูลเการพ
และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสูมหาสงคราม ซ่ึงมพัีนธมิตรของแตละฝายเขารวมรบดวยเปนจํานวนมากกลาวกัน
วานี่คือการตอสูระหวางฝายธรรมะ และฝายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในที่สุดแลวฝายปาณฑพก็เปนผูชนะใน
สงครามคร้ังน้ี ใหทานไดถายรูปเก็บภาพท่ีระลึกกอนจะนําทานกลับสูสนามบินนานาชาติงูระหไร ไดเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางสู สนามบินงูระหไร เกาะบาหลี

19.40  นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL259
22.05 ถึง สนามิบนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

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

** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ ***

*รายการทัวรอาจมีการสลับปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง
ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของนักทองเท่ียวเปนหลัก*

อัตราคาบริการ

วันเดินทาง
ราคาผูใหญ และเด็ก

2-3 ทาน/หอง
ราคาพักเดี่ยว

ราคาไมรวม
ต๋ัวเคร่ืองบิน

16 – 18 พฤษภาคม 2562 10,999 2,000 5,999

18 – 20 พฤษภาคม 2562 12,999 2,000 6,999

24 – 26 พฤษภาคม 2562 10,999 2,000 5,999

30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 10,999 2,000 5,999

07 – 09 มิถุนายน 2562 12,999 2,000 6,999
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14 – 16 มิถุนายน 2562 12,999 2,000 6,999

21 – 23 มิถุนายน 2562 11,999 2,000 5,999

28 – 30 มิถุนายน 2562 11,999 2,000 5,999

05 – 07 กรกฏาคม 2562 12,999 2,000 6,999

13 – 15 กรกฏาคม 2562 13,999 2,000 7,999

14 – 16 กรกฏาคม 2562 13,999 2,000 7,999

15 – 17 กรกฏาคม 2562 13,999 2,000 7,999

19 – 21 กรกฏาคม 2562 12,999 2,000 6,999

27 – 29 กรกฏาคม 2562 13,999 2,000 7,999

02 – 04 สิงหาคม 2562 12,999 2,000 6,999

10 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 2,000 7,999

16 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 2,000 6,999

23 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 2,000 6,999

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 2,000 6,999

07 – 09 กันยายน 2562 11,999 2,000 5,999

14 – 16 กันยายน 2562 11,999 2,000 5,999

21 – 23 กันยายน 2562 11,999 2,000 5,999

28 – 30 กันยายน 2562 11,999 2,000 5,999

05 – 07 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999

06 – 08 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999

12 – 14 ตุลาคม 2562 13,999 2,000 7,999

13 – 15 ตุลาคม 2562 13,999 2,000 7,999

19 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999

20 – 22 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999

21 – 23 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 5,999

26 – 28 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999

27 – 29 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 6,999

02 – 04 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 6,999

09 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 6,999

16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 6,999

23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 6,999

24 – 26 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 6,999

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน

และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจอง

ทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ี

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง
หมายเหตุ : ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน

อัตราคาบริการน้ีรวม
R คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ R คาภาษีสนามบินทุกแหงทีมี่
R คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. R คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ
R คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรอื  3 ทาน
R คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ
R คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ
R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการน้ีไมรวม
T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช
บริการ)

Tคาทิปคนขับรถ และ ไกดทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
Tคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

เง่ือนไขการชําระคาบริการ
1.  นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงนิมัดจําเปนเงนิจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง
2. นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซ่ีตองชําระเงนิคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ

เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรอืเอเจนซ่ีตองการขอรบัเงนิคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือ
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มอบอาํนาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงนิคาบริการดังน้ี

2.1.1 ยกเลกิกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.1.2 ยกเลกิกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.1.3 ยกเลกิกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารท่ีชําระแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริง

จากคาบรกิารท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเทีย่วใหแกนักทองเทีย่ว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพกั
ฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมเีง่ือนไข หรือเทีย่วบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงนิมัดจําหรือคาบรกิารทัง้หมด

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่วเทาน้ัน
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบรกิารตอไป

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบนิ ในกรณีท่ีนักทองเทีย่วหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงนิมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบรษัิท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรบัราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษี
เช้ือเพลงิ คาประกันภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลลิิตรตอช้ิน และรวมกันทุก

ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบิน
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2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครือ่งบนิเทาน้ัน

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใสกระเปาติด
ตัวถือข้ึนเคร่ืองบนิไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรีสํ่ารองท่ีมคีวามจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมมีการจํากดัจํานวน
3.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีมี่ความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. หามนําแบตเตอร่ีสาํรองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี

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


