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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี- สวนพระวษิณุ - วหิารอูลวูาต ู- หาดจมิบารนั    
 
03.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อำคำร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคำน์เตอร์ 1 สำยกำรบนิ AIR ASIA (FD) โดยมี

เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 
 

สายการบนิ AIR ASIA จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น  
(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
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06.15   น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี โดยเทีย่วบนิ FD396 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5-6 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งบนเครือ่ง ** 

 
11.30  เดนิทำงถงึ สนามบนิงูระหไ์ร เกาะบาหล ีหลังผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืง รับกระเป๋ำสัมภำระเรียบรอ้ย เวลำ

ทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปยัง สวนพระวษิณุ ชมองคข์องพระวษิณุขนำดใหญ่ครึง่ตัว “พระผูป้กป้องโลก” ซึง่จ ำลอง
มำจำกรูปสักกำระของพระวษิณุ (พระนำรำยณ์) 1 ใน 3 เทพเจำ้สงูสดุของชำวฮนิด ูทรงครุฑ (นกอนิทรยี)์ หรอืเทพ
กำรูดำ้ เทพเจำ้แหง่อสิระเสรภีำพของชำวฮนิดู ซ ึง่เป็นพำหนะของพระองค ์มคีวำมสูง 150 เมตร กวำ้ง 64 เมตร 
ขนำดน ้ำหนัก 4,000 ตัน สวนวษิณุแหง่นี้มคีวำมกวำ้งโดยประมำณ 240 ไร่ และสถำนทีแ่ห่งนี้ยังใชจั้ดแสดงโชว์
วัฒนธรรมบำหล ีเชน่ ระบ ำบำรอง ไวส้ ำหรับตอ้นรับแขกบำ้นแขกเมอืง  

 

 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิไปยัง วหิารอูลวูาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนำ้ผำสงูเหนือมหำสมทุรอนิเดยี มนี ้ำทะเลสคีรำมสำดเขำ้กระทบ
กับแนวหนำ้ผำ พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงำมอกีมมุหนึง่ของเกำะบำหล ีชมวหิำรหนุมำนซึง่จะมลีงิมำกมำยมำชมุนุมกัน 

ณ วหิำรแหง่นี้ (โปรดระวงัทรพัยส์นิมคีา่ และหา้มลบูหวัลงิโดยเด็ดขาด อาจจะท าเกดิอนัตรายได)้  
 



 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

 
 
หลังจำกนัน้น ำทำ่นสู ่ชายหาดจมิบารนั เพือ่รับประทำนอำหำรเย็น  
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
พกัที ่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
วนัทีส่อง วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธ ิ ์- ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซยีน - วหิารเลมปูยางค ์- พระราชวงัน า้ตรีต์า กงักา 
 
เชา้ บรกิารอาหารกลางเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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หลังจำกนัน้เดนิทำงสูว่หิำรศักดิส์ทิธิ ์เทมภคัศริงิค ์(วัดน ้ำพุศักดิส์ทิธิ)์ สรำ้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิำรศักดิส์ทิธ์
สมัยโบรำณใชป้ระกอบพธิทีำงศำสนำในรำชวงศก์ษัตรยิเ์ทำ่นัน้ ชมบอ่น ้ำพุศักดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA EMPUL ทีผุ่ดข ึน้จำก
ใตด้นิเป็นพันปีโดยไม่มีวันหมด ชมศวิลึงค์ศักดิ์สทิธิ์ และแท่นบูชำเทพที่ศักดิส์ทิธิ์และมหัศจรรย์ ท ำเนียบ
ประธำนำธบิดบีนเนนิเขำ ดำ้นหนำ้ปำกถ ้ำเป็นสระศักดิส์ทิธิ ์มนี ้ำไหลพุ่งจำกปำกปลอ่งแกะสลักเป็นรูปอสิตรี 6 นำง 
ชำวบำหลเีชือ่วำ่ ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน า้ทีน่ ี ่จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  
 

 
 

กอ่นกลับจำกวัดน ้ำพุศักดิส์ทิธิ ์น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ตลาดปราบเซยีน สนุกสนำนกับกำรต่อรองรำคำสนิคำ้พื้นเมอืงใน

ตลำด และถูกสดุๆ ในบรรดำตลำดพืน้เมอืงอืน่ๆ ถอืเป็นบททดสอบควำมสำมำรถในกำรตอ่รองรำคำของเซยีนนักชอ้ป
ชำวไทย  
 

ตลำดแหง่นีเ้ตม็ไปดว้ยของพืน้เมอืงหลำกหลำย อำทเิชน่ 
ผำ้บำตกิ เครื่องไมแ้กะสลัก อำหำรแบบสตรีทฟู้ ด และสละ
อนิโดนีเซยี ซึง่เป็นทีน่ยิมอยำ่งมำก ใครมำบำหลพีลำดไม่ไดท้ี่
จะลิม้ลองสละหวำนกรอบลูกใหญ่โต ที่เป็นพันธ์เฉพำะของ
อนิโดนีเซยี 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงต่อไปยัง วหิารเลมปูยางค ์ใหญ่เป็นอันดับสำมของเกำะบำหลี มคีวำมส ำคัญมำกใน
วัฒนธรรมบำหล ีวหิำรแหง่นี้เป็นแลนดม์ำรค์อกีจดุนงึทีไ่ดรั้บควำมสนใจเป็นอยำ่งมำก โดยเฉพำะกำรถำ่ยรูปสดุชคิกับ
ซุม้ประตสูวรรคแ์หง่วหิำรเลมปยูำงค ์มฉีำกหลังเป็นววิของภเูขำไฟกนุูงอำกงุทีย่ ิง่ใหญ่ สำมำรถมองเห็นกอ้นเมฆที่
ก ำลังลอยผำ่นยอดภเูขำไฟอำกงุ ดว้ยตัววหิำรอยูบ่นภเูขำสงูเหนือระดับน ้ำทะเลถงึ 1,000 เมตร เสมอืนยอดภเูขำไฟ
อยูใ่กลแ้คเ่พยีงเอือ้มมอื   
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 จำกนั้นน ำท่ำนชม พระราชวงัน า้ตรีต์า กงักา ตัง้อยู่ทำงใตห้่ำงจำกภูเขำไฟอำกุงไป 12 กโิลเมตร เป็นอดีต
พระรำชวังทีส่รำ้งข ึน้ในปีค.ศ. 1946 โดยทำยำทแหง่อำณำจักรกำรังงำเซม็ในอดตี แตก่ำรระเบดิของภเูขำไฟอำกงุใน
ปีค.ศ. 1963 ไดท้ ำลำยพระรำชวังไปเกอืบหมดสิน้ และมกีำรฟ้ืนฟอูยำ่งหนักหลังจำกนัน้ เมือ่เขำ้ไปภำยในพระรำชวัง 
คณุก็จะไดเ้จอกบัสวนสวยงำม น ้ำพุ และบอ่น ้ำในบรรยำกำศร่มรืน่ พรอ้มหนิแกะสลักและรูปปัน้ ในบรเิวณสวนมสีนำม
หญำ้ตกแตง่อยำ่งดเีหมำะแกก่ำรเดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจ และมบีรรยำกำศสไตลบ์ำหลยีคุเกำ่อยำ่งแทจ้รงิ 

  

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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พกัที ่ SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม วานากริฮีลิส ์- ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท - วดัอูลนัดานูบราตนั - วหิารทานาล็อต - ชอ้ปป้ิงหา้งกฤษณะ  

อนุสาวรยีร์ามายณะ - สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี
 
เชา้ บรกิารอาหารกลางเชส้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วานากริฮิลิล ์ตัง้อยูใ่นมนุดคุหมูบ่ำ้นนอกเสน้ทำงประมำณสองชัว่โมงทำงตอนเหนือของอบูดุซึง่
ไดรั้บควำมนยิมและกลำยเป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วส ำหรับผูค้นทีช่ ืน่ชอบในกำรถ่ำยภำพ เชค็อนิกับจดุ ถา่ยรปูรงันก ที่
เป็นทีย่อดฮติอยำ่งมำกในกำรมำเยอืนบำหล ี
 

 
 
จำกนัน้น ำทำ่นชม ประตสูวรรคฮ์นัดาราเกท เก็บภำพควำมประทับใจกับประตฮูนิดูรูปทรงโบรำณ มฉีำกหลังเป็น
มำ่นหมอกลอยต ำ่ พรอ้มกับตน้ไมส้เีขยีวชะอุม่ ประตแูบบนีอ้ำจจะมอียูท่ั่วไปตำมวัดตำ่งๆ ของบำหล ีแตท่ีน่ี่จะมขีนำด
ใหญ่กวำ่ประตทูีอ่ ืน่ๆ ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทท์ีค่นนยิมมำถ่ำยรูป และมชีือ่เสยีงเป็นอยำ่งมำก ประตสูวรคแ์หง่นี้เป็นประ
ตูท่ีว่ำ่กันวำ่ “เป็นเสน้ทำง...สูค่วำมสงบสขุ” และถูกยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในลสิต ์One of Bali’s top Instagrammable 
locations 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

หลังจำกนัน้เดนิทำงขึน้สู ่เทอืกเขาเบดกูลัป์ เทอืกเขำทีง่ดงำมอำกำศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม ้ผัก ตน้ไมต้ำ่งๆ 
ทัศนียภำพของบำหล ีระหวำ่งขึน้บนเทอืกเขำเบดกูัล มหีมูบ่ำ้นดัชท ์และปรุะอันทีง่ดงำมสองขำ้งทำงขึน้ภเูขำ  
 

 
 
จำกนัน้น ำทำ่นชม วดัอุลนัดาน ูอยูใ่นระดบัควำมสงู 4,300 ฟตุจำกระดบัน ้ำทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณกลำงน ้ำรมิทะเลสำบบ
รำตำน มฉีำกหลังเป็นภเูขำไฟสงูทะมนึ บำงชว่งถูกคั่นดว้ยปยุเมฆสขีำว วัดนี้สรำ้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 เพือ่ใชท้ ำ
พธิีทำงศำสนำพุทธและฮนิดู รวมทัง้อุทศิแด่เทว ีดำนู เทพแห่งสำยน ้ำ บรเิวณทีไ่ม่สำมำรถเดนิขำ้มไปได ้จะมี
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ลักษณะเดน่ตรงศำลำซึง่มหีลังคำทรงสงูทีร่ยีกวำ่เมรุ  มงุดว้ยฟำงซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงำมมำก ทำ่นจะไดส้ัมผัสกบั
อำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ปีวัดแหง่นี้ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสำบทีม่มีนตข์ลัง ดว้ยฉำกหลังเป็นทุง่นำ
ขัน้บันไดทีค่อ่ยๆ ลำดต่ ำลง เป็นทะเลสำบทีม่ชี ือ่เสยีงมำก ซึง่มรีสีอรท์ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งกำรธรรมชำตแิบบทุ่ง
หญำ้ ทอ้งนำ และภเูขำไดเ้ขำ้พักดว้ย ในตอนเชำ้หำกปรำศจำกหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงำมของยอดเขำคนิตำมณี 
ภเูขำไฟอำกงุเรือ่ยไปจนถงึทำงทศิตะวันออก นอกจำกนี ้ยังเป็นศนูยร์วมกจิกรรมทำงน ้ ำสรำ้งควำมตืน่เตน้ เชน่ สกนี ้ ำ 
กำรลอ่งเรอื และภำยเรอืในทะเลสำบ 
 

 
 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วหิารทานาล็อท วหิำรงูอันศักดิส์ทิธิข์องศำสนำฮนิดู ซ ึง่สรำ้งไวเ้พื่อบูชำเทพเจำ้แห่ง
มหำสมทุรเป็นวหิำรโบรำณ สรำ้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่11 ซึง่สรำ้งไวร้มิมหำสมทุรอนิเดยี ทำ่นสำมำรถชมควำมงำม
และแบบกำรสรำ้งอันแปลกตำของวหิำรศักดิส์ทิธิ ์
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงรำ้นขำยของฝำก รา้นกฤษณะ KRISANA ซึง่เป็นศนูยก์ลำงแหลง่รวมสนิคำ้ของฝำกต่ำงๆ
มำกมำยในรำคำทีถู่กสดุๆ อำทเิชน่ เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ ของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 
 
จำกนัน้น ำทำ่นแวะชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเกำะบำหล ีอนุสำวรยีส์ขีำวบอกเลำ่เรือ่งรำวกำร
สูร้บของเทพในต ำนำนมหำกำพยม์หำภำรตะ เป็นเรือ่งรำวควำมขัดแยง้ของพีน่อ้งสองตระกูลระหว่ำงตระกูลเกำรพ 
และตระกลูปำณฑพ จนบำนปลำยไปสูม่หำสงครำม ซึง่มพัีนธมติรของแตล่ะฝ่ำยเขำ้ร่วมรบดว้ยเป็นจ ำนวนมำกกล่ำว
กันวำ่นี่คอืกำรตอ่สูร้ะหวำ่งฝ่ำยธรรมะ และฝ่ำยอธรรม ควำมด ีและควำมชัว่ ซ ึง่ในทีส่ดุแลว้ฝ่ำยปำณฑพก็เป็นผูช้นะ
ในสงครำมครัง้นี้ ใหท้ำ่นไดถ้่ำยรูปเก็บภำพทีร่ะลกึกอ่นจะน ำทำ่นกลับสูส่นำมบนินำนำชำตงิูระหไ์ร (ขอสงวนสทิธ ิ์
งดการเขา้ชมในกรณีทีม่กีารจดังาน หรอืการปิดใหบ้รกิาร)  
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สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ีเพือ่เดนิทำงกลับสูก่รุงเทพฯ 
 
 
วนัทีส่ ี ่ สนามบนิงรูะหไ์ร เกาะบาหล ี- สนามบนิดอนเมอืง  
 
01.35   น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่FD399 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5-6 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งบนเครือ่ง ** 

 
04.50  เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 
 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
 

*** รายการทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลองกบัสภาพการณ ์ณ วนัเดนิทาง 
ท ัง้นีบ้รษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

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 กนัยายน 2563 15,999 3,000 11,999 

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

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

26 - 29 กนัยายน 2563 15,999 3,000 11,999 

16 - 19 ตลุาคม 2563 15,999 3,000 11,999 

17 - 20 ตลุาคม 2563 15,999 3,000 11,999 

22 - 25 ตลุาคม 2563 17,999 3,000 12,999 

23 - 26 ตลุาคม 2563 18,999 3,000 13,999 

24 - 27 ตลุาคม 2563 16,999 3,000 12,999 

29 ตลุาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 11,999 

30 ตลุาคม - 02 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 11,999 

31 ตลุาคม - 03 พฤศจกิายน 2563 15,999 3,000 11,999 

06 - 09 พฤศจกิายน 2563 14,999 3,000 11,999 

07 - 10 พฤศจกิายน 2563 14,999 3,000 11,999 

13 - 16 พฤศจกิายน 2563 13,999 3,000 10,999 

14 - 17 พฤศจกิายน 2563 14,999 3,000 11,999 

20 - 23 พฤศจกิายน 2563 14,999 3,000 11,999 
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21 - 24 พฤศจกิายน 2563 14,999 3,000 11,999 

27 - 30 พฤศจกิายน 2563 14,999 3,000 11,999 

28 พฤศจกิายน - 01 ธนัวาคท 2563 14,999 3,000 11,999 

 
ราคาเด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 3,900 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ***  
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่นหรอื  3 ทำ่น  
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  
 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร    
 คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่ประกันอบัุตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต ค่ำ
ซักรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมัดจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 50% ของคำ่ทัวรต์อ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรือ
เอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆใหถ้ือว่ำ
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล
ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจองกับ
ทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษรทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่ท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่
ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
กำรส ำรองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมัีดจ ำหรือซือ้ขำดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสำย
กำรบนิ หรอืผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ
ศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล
ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร่้วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วันกอ่นกำร

เดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำง
นอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทำงและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิท
พรอ้มกำรช ำระเงนิมัด 
5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ ์ภมูอิำกำศ 
และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 
6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือ
เสยีหำยของสัมภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนั้น ทำงบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋วเครื่องบนิ ค่ำภำษี
เชือ้เพลงิ คำ่ประกันภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผู ้
มอี ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุ
ช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ถำ้ส ิง่ของดังกล่ำวมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกว่ำที่ก ำหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลำ้ยกับอำวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ำรองสำมำรถน ำใส่

กระเป๋ำตดิตัวถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ ำนวนและปรมิำณทีจ่ ำกัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำนอ้ยกวำ่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่ำ 100 Wh สำมำรถน ำข ึน้เครื่องไดไ้ม่มกีำรจ ำกัด
จ ำนวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำ 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สำมำรถน ำข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำมำกกวำ่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หำ้มน ำข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หำ้มน ำแบตเตอรีส่ ำรองใสก่ระเป๋ำเดนิทำงโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
มจี ำหน่ำยแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สำมำรถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่่ำจะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮ่องกง มา
เก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้ำน 4GB สำมำรถใชง้ำนไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หำกสนใจสั่งซือ้
ซมิกับทำงบรษัิท กรุณำสั่งซือ้ 3 วันลว่งหนำ้กอ่นเดนิทำง โปรดแจง้และช ำระเงนิกับทำงเอเจน้ทท์ีท่ำ่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์ำ  


