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วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบิน – สนามบินงูระหไ์ร – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลวูาต ู– ชมพระอาทิตย์

ตกดินหาดจมิบารนั                     (-/L/D) 

03.00  พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1 สายการบิน AIR ASIA โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 

 

 
 

06.00   นําท่านเหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน FD396 

11.15  เดินทางถึง สนามบินงูระหไ์ร หรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย (บาหลีเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ท่ีมีองคข์องพระวิษณุ ขนาดใหญ่คร่ึงตัว จาํลองมาจากรูปสกัการะของพระวิษณุ 

พระผูป้กป้องโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู ข่ีนกครุฑ (นก

อินทรีย)์ เทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซ่ึงเป็นพาหนะของพระองค ์มีความสูง 150 เมตร 

กวา้ง 64 เมตร ขนาดน้ําหนัก 4,000 ตนั  สวนวษิณุแหง่น้ีมีความกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานท่ีแห่งน้ี

ยงัใชจ้ดัแสดงโชว ์วฒันธรรมบาหลี เชน่ ระบาํบารอง ไวต้อ้นรบัแขกบา้น แขกเมืองอีกดว้ย  



IDN0435 - ทวัรอิ์นโดนีเซีย บาหลี เกาะสวรรค ์(4วนั2คนื) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  2 | P a g e  

จากน้ันนําท่านเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอ้มชมวิวทิวทัศน์ท่ี

งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกนัท่ีวิหาร (กรณุาระวงัทรพัยสิ์นมีคา้

ของท่าน และหา้มลบูหวัลงิโดยเดด็ขาด อาจเกิดอนัตรายได)้  

หลงัจากน้ันนําท่านสู่ ชายหาดจมิบารนั เพ่ือรบัประมานอาหารเย็นพรอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน  

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ชมพระอาทิตยต์กดนิ+ดนิเนอรซ์ฟู๊๊ด สไตลบ์าหลี (2)  

 *ขอสงวานสิทธ์ิงดชมพระอาทิตยต์กดิน ในกรณีท่ีการจราจรติดขดัจนไมส่ามารถไปตามโปรแกรมไดท้นัเวลา* 

พกัท่ี SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค ์– ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซียน – หมู่บา้นคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร ์

และทะเลสาบบาต ู– วิหารเบซากีห ์                                                                         (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านชม วิหารบาตูอนั หรือ บาตวน ตั้งอยู่ระหว่างทางของถนนเสน้หลกัจากเมืองเด็นปาซารไ์ปเมืองอบุูด 

วิหารแห่งน้ีมีความเป็นมาและเป็นผลงานศิลปะบาหลีท่ีเก่าแก่นับพนัปี สรา้งขึ้ นประมาณปี ค.ศ.1020 ถือว่า

เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของบาหลีเลยก็ว่าได ้สรา้งโดยกลุ่มช่างฝีมือสมยัโบราณ วตัถุประสงคท่ี์สรา้งวิหารแห่งน้ี

เพ่ือเป็นการบูชาพระวิษณุ เทพผูส้รา้งสรรพส่ิงของชาวฮินดู สงัเกตไดจ้ากฝีมือการแกะสลักหินเป็นลวดลาย

เร่ืองราวเกี่ยวกบัพระวษิณุ และซุม้ประตทูางเขา้ท่ีปราณีตงดงามตามแบบฉบบัศิลปะบาหลีแบบดั้งเดิม 

หลงัจากน้ันเดินทางสู่วิหารท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ วิหารเทมภคัศิริงค ์(วดัพุศกัด์ิสิทธ์ิ) สรา้งในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหาร

ศกัด์ิสิทธส์มยัโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศก์ษัตริยเ์ท่าน้ัน ชมบ่อน้ําพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  

ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงคศ์ักด์ิสิทธ์ิ และแท่นบูชาเทพท่ีศักด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์

ทาํเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหน้าปากถํ้าเป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีน้ําไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรปู

อิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือวา่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาด่ืมหรืออาบน้ําท่ีน่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดปราบเซียน ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสินคา้พ้ืนเมืองในตลาด และ

ราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้ นเมืองชมถํ้าชา้งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรูปป้ันพระพิฒเนศอยู่ สนุกสนานไปกบั

การต่อรองราคา ร ตลาดแหง่น้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านเดินทางข้ึนสู่ หมู่บา้นคินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสงู 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ 

ๆ บนเกาะบาหลี  

นําท่านชม ภูเขาไฟบาตรู ์ภเูขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตรู ์เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตวัของ

ภูเขาไฟบาตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ ท่ีสุดในบาหลีและตั้ งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟท่ียังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือ

ระดบัน้ําทะเล 1,717 เมตร นําท่านเดินทางตามเสน้ทางลดระดบัความสงูของแนวภเูขาท่ามกลางธรรมชาติป่า

สน ในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบนัได อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะบาหลี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน

ถ่ายรปูกบัทศันียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค ์

นําท่านเดินทางสู่ วัดเบซากีห ์เป็นวดัท่ีมีความสําคัญท่ีสุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกใหเ้ป็นวัด เป็นวดัใน

ศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล 

ประกอบดว้ยวดัเล็กๆ อีก 23 แห่ง แห่งท่ีเรียงรายอยูเ่ป็นขั้นๆ กวา่ 7 ขั้นไปตามไหล่เขา มีฉากหลงัคือภเูขาไฟกุ

นุงอากุง เป็นภเูขาไฟท่ีสงูท่ีสุดของเกาะบาหลี 
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เย็น บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5) 

พกัท่ี SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม โชวร์ะบาํบารองแดนซ ์– วานากิรีฮิลส ์– ถ่ายรูปรงันก – ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกลัป์  

วิหารอูลนัดานู – ทะเลสาบบราตนั – วิหารทานาหล็์อต – ชอ้ปป้ิงหา้งกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ          

                    (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลงัจากน้ันนํา ชมระบาํบารอง แดนซ ์เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณข์องชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บา

รองเป็นสตัวใ์นตาํนาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลกัษณแ์ทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผูป้กปักษ์

รกัษามนุษยต่์อสูก้บัรงัดา ตวัละครท่ีเป็นสญัลกัษณ์แทนวิญญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ 

การร่ายราํมีท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ นําท่านแวะชมสินคา้เคร่ืองเงิน หตัถกรรม ท่ีเป็นศิลปะของ

เกาะบาหลี 

หลังจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล ์ตั้งอยู่ในมุนดุคหมู่บา้นนอกเสน้ทางประมาณสองชัว่โมงทางตอน

เหนือของอบุูดซ่ึงไดร้บัความนิยมและกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสาํหรบัผูค้นท่ีชื่นชอบในการถ่ายภาพ ใหท่้านได้

ถ่ายรปู 

เช็คอินกบัจุด ถ่ายรูปรงันก ท่ีเป็นท่ียอดฮิตอยา่งมากในการมาเยือ่นบาหลี 

นําท่านชม ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็นประตู่ท่ีวา่กนัวา่เป็นเสน้ทางสู่ความ

สงบสุข และเป็นอีกนึงท่ีไฮไลทท่ี์คนริยมมาและมีชื่อเสียงอยา่งมาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

หลงัจากน้ันเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบดกูลัป์ เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม,้ ผกั, ตน้ไม้

ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดัชท์และ ปุระอนัท่ีงดงามสองขา้งทางขึ้ น

ภเูขา  

นําท่านชม วดัอุลนั ดานู อยูใ่นระดบัความสงู 4,300 ฟุตจากระดบัน้ําทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบ

ราตาน มีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟสงูทะมึน บางช่วงถกูคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสรา้งตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพื่อ

ใชท้าํพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ํา บริเวณท่ีไม่สามารถเดินขา้มไปได ้

จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมหีลงัคาทรงสงูท่ีรียกวา่เมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก  

ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบท่ีมี มนตข์ลงั 

ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงมีรีสอรท์ใหนั้กท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ

ธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภเูขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิท่ีสวยงามของ

ยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวนัออกนอกจากน้ี ยงัเป็นศนูยร์วมกิจกรรมทางน้ําสรา้ง

ความต่ืนเตน้ เช่น สกีน้าํ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

นําท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างไวเ้พ่ือบูชาเทพเจา้แห่ง

มหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สรา้งข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรา้งไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชม

ความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 

เย็น บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8) 
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จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง รา้นขายของฝาก รา้นกฤษณะ KRISANA ซ่ึงเป็นศุนยก์ลาง แหล่งรวมสินคา้ของฝาก

ต่างๆมากมายในราคาท่ีถกูสุดๆ อาทิเชน่ เส้ือผา้ กระเป๋า ของกิน ของท่ีระลึก  

นําท่านแวะชม อนุสาวรียม์หาภารตะ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเกาะบาหลี อนุสาวรียสี์ขาวบอกเล่าเร่ืองราวการสูร้บ

ของเทพในตํานานมหากาพยม์หาภารตะ เป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ของพ่ีน้องสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ 

และตระกูลปาณฑพ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ซ่ึงมีพนัธมิตรของแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมรบดว้ยเป็นจาํนวนมาก

กล่าวกนัวา่น่ีคือการต่อสูร้ะหว่างฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ฝ่ายปาณฑพก็

เป็นผูช้นะในสงครามครั้งน้ี ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพท่ีระลึกก่อนจะนําท่านกลบัสู่สนามบินนานาชาติงูระหไ์ร 

(ขอสงวนสิทธ์ิงดการเขา้ชมในกรณีท่ีมีการจดังานหรือการปิดใหบ้ริการ) ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ 

สนามบินงูระหไ์ร เกาะบาหลี 

วนัที่ส่ี สนามบินชาตงูิระหไ์ร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (-/-/-) 

01.35   นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD399 

04.50  ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

*รายการทวัรอ์าจมีการปรบัเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลองกบัสภาพการณ ์ณ วนัเดนิทาง 

ทั้งน้ีบริษทัจะคึนึงถึงความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นหลกั* 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่และเดก็ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาไม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

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 มี.ค. 2563 14,999 3,000 11,999 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 3,000 11,999 
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05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,000 11,999 

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

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

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

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

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

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

** ราคาเดก็อายไุม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

และหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น***  

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความให้

ถ่ีถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

การเดนิทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมดัจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้าํระคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิได้

ชาํระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.   

  คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น  
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 ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงิน

คา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํหรือคา่บริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนั

ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกับการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่

กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการ

จาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคน

ละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

**************************************************************************************** 
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แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


