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ZG DPS 07 SL

วันแรก กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร - เกาะบาหลี - จิมบารัน (-/-/D)
10.00  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคานเตอร 8 สายการบิน THAI LION AIR โดยมี

เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
12.55  นําทานเหนิฟาสู เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน SL258
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18.30  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตงิรูะหไร หรือในอีกชื่อ ทา
อากาศยานนานาชาติเดนปาซาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย (บาหลีเร็วกวาไทย 1
ช่ัวโมง)

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซฟูด สไตลบาหลี
(1)
หลงัจากอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูโรงแรม

พักท่ี SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันท่ีสอง วิหารเทมภัคศิริงค - ตลาดปราบเซียน - หมูบานคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร - ทะเลสาบบาตูร - วัดเบซากีห
(B/L/D)

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (2)
หลังจากนั้นเดินทางสู วิหารท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
วิหารเทมภัคศิริงค (วัดพุศักด์ิสิทธ์ิ) สรางใน
ศตวรรษที่ 13 เปนวิหารศักด์ิสิทธสมัย
โบราณใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ
กษัตริย เทาน้ัน ชมบอนํ้าพุศักด์ิสิทธ์ิ ท่ี
TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใตดินเปนพัน
ป โดยไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักดิ์สิทธิ์ และ
แทนบูชาเทพท่ีศักด์ิสิทธ์ิและมหัศจรรย
ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดานหนา
ปากถ้ําเปนสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ําไหลพุงจาก
ปากปลองแกะสลักเปนรูปอิสตรี 6 นาง ชาว
บาหลเีช่ือวา ถาใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบนํ้าท่ีน่ี จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง
จากน้ันนําทานชอปปงยาน ตลาดปราบเซียน ใหทานไดสนุกสนานกับการตอรองสนิคาพ้ืนเมืองในตลาด และราคาถูก
ท่ีสุดในบรรดาตลาดตางๆ ของพ้ืนเมอืงชมถํ้าชางศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรปูปนพระพิฒเนศอยู สนุกสนานไปกับการตอรองราคา ร
ตลาดแหงน้ี

ตลาดแหงน้ีเต็มไปดวยของพืน้เมืองหลากหลาย อาทิเชน ผา
บาติก เคร่ืองไมแกะสลัก อาหารแบบสตรทีฟูด และสละอินโดนีเซีย
ซึ่งเปนที่นิยมอยางมาก ใครมาบาหลีพลาดไมไดที่จะลิ้มลองสละ
หวานกรอบลูกใหญโต ท่ีเปนพันธเฉพาะของอินโดนีเซีย

นําทานเดินทางข้ึนสู หมูบานคินตามานี ต้ังอยูบนระดับความสูง 1,500 เมตร และเปนหน่ึงในอาณาจักรยุคตน ๆ บน
เกาะบาหลี

การมาเยือ่นที่เกาะบาหลีแหงนี้ กิจกรรมอีกอยางนึงที่เปนไฮไลท
สําหรับที่นี้ก็คือ บาหลี สวิง (Bali Swing) เปนการนั่งชิงชาที่มีความสูง
มากๆ นอกจากจะหวาดเสียวแลวทานยังจะไดพบกับทัศนียภาพธรรมชาติ
ของเกาะบาหลอียางนาต่ืนตาต่ืนใจเปนอยางย่ิง ท้ังน้ีการข้ึนเลนชิงชาใน
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จุดท่ีระบุในโปรแกรมรวมคาเลนกิจกรรมน้ีแลว ยกเวนจุดท่ีนอกเหนือโปรแรกมระบุ ขอควรระวังและคําแนะนําของการ
เลน บาหลี สวิง คือผูเลนจําเปนตองฟงคําแนะนําจากเจาหนาอยางเครงคัด และจาํเปนตองเซ็นยินยอมการเลนเครื่อง
เลนน้ีเน่ืองจากถือเปนกิจกรรมผาดโผนชนิดหน่ึง (ไมรวมคาข้ึน)

นําทานชม ภูเขาไฟบาตูร ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร เปนทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ
บาตูร ซ่ึงมขีนาดใหญท่ีสุดในบาหลีและต้ังอยูดานขางภูเขาไฟท่ียังคุกรุนอยู มีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 1,717 เมตร
นําทานเดินทางตามเสนทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาทามกลางธรรมชาติปาสน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผานหุบ
เขาทุงนาข้ันบันได อันเปนเอกลักษณของเกาะบาหลี ใหทานไดเพลดิเพลินถายรูปกับทัศนียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (3)
นําทานเดินทางสู วัดเบซากีห เปนวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
บนเกาะบาหลี คนบาหลียกใหเปนวัด เปนวัดในศาสนา
ฮินดูที่ใหญท่ีสุดของบาหลี ยังถือเปนวัดศักด์ิสิทธ์ิที่สุด
เหนือวัดท้ังปวง มีบรเิวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวย
วัดเล็กๆ อีก 23 แหง แหงที่เรียงรายอยูเปนขั้นๆ กวา 7
ขั้นไปตามไหลเขา มีฉากหลังคือภูเขาไฟกุนุงอากุง เปน
ภูเขาไฟท่ีสูงทีสุ่ดของเกาะบาหลี

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4)
พักท่ี SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันท่ีสาม ชมระบําบารอง แดนซ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
(B/L/D)

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (5)
หลังจากนั้นนําทานสูหมูบาน BATU BULAN VILLAGE เพื่อ ชมระบําบารอง แดนซ เปนศิลปะการแสดงที่เปน
เอกลักษณของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเปนสัตวในตํานาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง และเปน
สัญลกัษณแทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเปนผูปกปกษรักษามนุษยตอสูกบัรังดา ตัวละครทีเ่ปนสญัลักษณแทนวิญญาณช่ัวราย
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บารอง แดนซเปนนาฏกรรมศักด์ิสทิธ์ิ การรายราํมีทาทีออนชอย
งดงาม เสียงเพลงไพเราะ นําทานแวะชมสินคาเครื่องเงิน
หัตถกรรม ที่เปนศิลปะของเกาะบาหลี
นาํทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6
วัดของบาหลี อดีตเปนวัดหลวงของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีใช
ประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทาน้ันถูกสรางใน
คริสตศตวรรษที่ 17 ท่ีมีความสวยงามมสีระนํ้าลอมรอบบริเวณ
วัดอันงดงาม

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (6)
หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู เทือกเขาเบดูกัล
เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งป ชม
สวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพของ
บาหลี ระหวางข้ึนบนเทือกเขาเบดูกัล หมู
บานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงามสองขางทางข้ึน
ภูเขา
นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง
4,300 ฟุตจากระดับนํ้าทะเล ต้ังอยูบริเวณ
กลางน้าํริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเปน
ภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกค่ันดวยปุยเมฆสี
ขาว วัดน้ีสรางต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใช
ทําพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมท้ังอุทิศแดเทวี ดานู เทพแหงสายนํ้า บริเวณท่ีไมสามารถเดินขามไปได จะมีลกัษณะ
เดนตรงศาลาซ่ึงมหีลงัคาทรงสูงทีรี่ยกวาเมรุ  มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ช้ัน สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศ
หนาวเย็นตลอดทัง้ปวัดแหงน้ีต้ังอยูรมิ ทะเลสาบบราตัน เปนทะเลสาบทีมี่ มนตขลัง ฉากหลงัคือทุงนาข้ันบันไดท่ีคอย
ๆ ลาดตาลง เปนทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมรีีสอรทใหนักทองเท่ียวท่ีตองการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขาได
เขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะ
ไดเห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต
อา กุง  เ รื่ อย ไปจนถึ งทางทิ ศตะ วันออก
นอกจากนี้ ยังเปนศูนยรวมกิจกรรมทางนา
สรางความตื่นเตน เชน สกีนา การลองเรือ
และภายเรือในทะเลสาบ
นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสรางไวเพื่อบูชา
เทพเจาแหงมหาสมุทรเปนวิหารโบราณ สราง
ข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 11 ซึ่งสรางไวริม
มหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงาม
และแบบการสรางอันแปลกตาของวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7)
พักท่ี SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันทีส่ี่ สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรียมหาภารตะ - ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร - ทาอากาศยานดอน
เมือง - กรุงเทพฯ (B/L/-)

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (8)
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น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มี
องคของพระวิษณุ ขนาดใหญคร่ึงตัว
จําลองมาจากรูปสักการะของพระ
วิษณุ พระผูปกปองโลก เปนรูปปน
พระวิษณุ (พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพ
เจาสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นก
อินทรีย) เทพการูดา เทพเจาแหง
อิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่ ง เปน
พาหนะของพระองค มีความสูง 150
เมตร กวาง 64 เมตร ขนาดนํ้าหนัก
4,000 ตัน  สวนวิษณุแหงน้ีมีความกวางโดยประมาณ 240 ไร และสถานท่ีแหงน้ียังใชจัดแสดงโชว วัฒนธรรมบาหลี เชน
ระบาํบารอง ไวตอนรับแขกบาน แขกเมืองอกีดวย

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (9)
จากน้ันนําทานเดินทางชม วิหารอูลวูาตู ท่ีต้ังอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนท่ีงดงามอีก
มุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรณุาระวังทรัพยสินมีคาของทาน และหาม
ลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได)
นําทานแวะชม อนุสาวรียมหาภารตะ ซ่ึงเปนสัญลักษณของเกาะบาหล ีอนุสาวรียสีขาวบอกเลาเรือ่งราวการสูรบของ
เทพในตํานานมหากาพยมหาภารตะ
เปนเรื่องราวความขัดแยงของพี่นอง
สองตระกูลระหวางตระกูลเการพ
และตระกูลปาณฑพ จนบานปลาย
ไปสูมหาสงคราม ซ่ึงมพัีนธมิตรของแต
ละฝายเขารวมรบดวยเปนจาํนวนมาก
กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวางฝาย
ธรรมะ และฝายอธรรม ความดี และ
ความช่ัว ซ่ึงในท่ีสดุแลวฝายปาณฑพก็
เปนผูชนะในสงครามครัง้น้ี ใหทานได
ถายรูปเก็บภาพท่ีระลึกกอนจะนําทานกลับสูสนามบินนานาชาติงูระหไร
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตงิรูะหไร เกาะบาหลี

19.20  นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SL259
23.05 ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

******************************************************************************************
*รายการทัวรอาจมีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง

ท้ังน้ีบริษัทจะคึนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก*

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

*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ ***
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ราคาผูใหญ และเด็ก

หองละ 2-3 ทาน
พักเด่ียวเพ่ิม

ราคาไมรวม
ต๋ัวเคร่ืองบิน

05 – 08 กันยายน 2562 12,999 3,000 7,999

12 – 15 กันยายน 2562 12,999 3,000 7,999

19 – 22 กันยายน 2562 13,999 3,000 8,999

26 – 29 กันยายน 2562 13,999 3,000 8,999

03 – 06 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 8,999

10 – 13 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999

16 – 19 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999

17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999

24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 3,000 8,999

07 – 10 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999

13 – 16 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999

14 – 17 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999

20 – 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999

21 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999

25 – 28 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999

27 – 30 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999

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

และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***
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
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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 รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
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. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อเีมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอาํนาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงนิเขาใหครบถวน 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 ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสาํรองทีน่ั่งต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ
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
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่วเทาน้ัน
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการ
เดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบรกิารเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทาง
นอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบรกิารตอไป
4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงนิมัด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน
7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษี
เช้ือเพลงิ คาประกันภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลลิิตรตอช้ิน และรวมกันทุก
ช้ินไมเกิน 1,000 มิลลลิิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบิน
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครือ่งบนิเทาน้ัน
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใสกระเปาติด
ตัวถือข้ึนเคร่ืองบนิไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัด
จํานวน
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

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


