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NT592
ทวัรอ์นิโดนเีซยี บาหล ีเกาะสวรรค ์5 วัน 4 คนื (BI)
ทัวรอ์นิโดนีเซยี , 5 วัน 4 คนื ,

Mega Boutique Hotel

ระบําบารองแดนซ ์- หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมววิภูเขาไฟบารต์ูห ์- วดัเตยีรต์าอมัปีล(ตมัปะซริงิ) - ตลาดปราบเซยีน
วดัทามนัอายนุ(วดัเม็งว)ี - เทอืกเขาเบดูกลั - วดัอูลนัดานูบราตนั - ชมววินาขนับนัได - วดัทานาหล์อต

รา้นขายของทรีะลกึ - สวนวษิณุ - จุดชมววิ Water Blow -  หาดจมิบารนั - หมูบ่า้นกลางน้าํ
มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - พระราชวงั Istana Nurul Iman

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - บรูไน - บาหลี

10.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ
Royal Brunei (BI) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร

**หมายเหต*ุ* 



- เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที
- เทยีวบนิขาไปและขากลับ อาจมกีารเปลยีนแปลงเวลาบนิ ทังนีเป็นการารเปลยีนแปลงตามตารางบนิ ของแตล่ะเดอืนแตล่ะซซีนั
กอ่นทําการออกตัวภายในทกุครัง กรุณาเชคกับทางเจา้หนา้ทบีรษัิท ตามวันท ีทลีกูคา้เดนิทาง

17.15 น.
บนิลัดฟ้าสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดย สายการบนิ รอยลั บรูไน (ROYAL BRUNEI) เทยีวบนิท ีBI514
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 45 นาท ี(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

20.25 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิBrunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 1 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ เพอืสะดวกในการนัดหมาย) พักผอ่นภายในสนามบนิ เพอืรอตอ่เครือง

21.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดนพารซ์า่ร ์เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี โดย สายการบนิ รอยลั บรูไน (ROYAL BRUNEI) เทยีวบนิท ีBI757
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 25 นาที

23.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิงรูะหไ์ร Ngurah Rai International Airport เมอืงเดนพารซ์า่ร ์หรือ เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี
สนามบนิแหง่นีตังชอืไวเ้พอืเป็นเกยีรต ิแก ่พันโท อ ีกสุต ีงรูะหไ์ร ผูบั้ญชาการกองกําลังชาวอนิโดนีเซยี
วรีบรุุษในการสูร้บทมีารก์าเมอืตกอยู่ในวงลอ้มของกองกําลังชาวดัตช ์ระหวา่งการปฏวัิตอินิโดนีเซยีเพอือสิรภาพ
สนามบนิแหง่นีตังอยู่หา่งจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ 13 กโิลเมตร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 1 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

ทพีกั
Mega Boutique Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ระบําบารองแดนซ ์- หมูบ่า้นคนิตามณี - ชมววิภเูขาไฟบารต์หู ์- วดัเตยีรต์าอมัปีล(ตมัปะซริงิ) - ตลาดปราบเซยีน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้ชมโชวก์ารแสดงอันตนืตาตนืใจกับ “ระบําบารอง” (Barong Dance) การแสดงทสีะทอ้นทว่งทํานอง แหง่จติวญิญาณ
ระบําบารองคอืหนงึในมนตรเ์สน่ห ์ทผีูค้นไม่นอ้ยมักสนใจในวัฒนธรรมของชาวอนิโดนีเซยี โดยเฉพาะวถิชีวีติของคนบนเกาะบาหลี
เกาะเล็กๆทเีต็มเปรียมไปดว้ยวัฒนธรรมอันมเีสน่ห ์นักทอ่งเทยีวจาก
ทกุมุมโลกตา่งเดนิทางมาทบีาหลเีพอืจะไดเ้ห็นทว่งทา่ลลีาการร่ายรําแสนดดัุนดว้ยตาตัวเองสกัครัง 

นําทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นคนิตามณี หมู่บา้นแหง่นีเป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารต์หู ์ทตัีงอยู่บนระดับความสงูกวา่ 1,717 เมตร และ
ทะเลสาบารต์หู ์ทเีกดิขนึจากการยุบตัวของภเูขาไฟ ทา่มกลางสายหมอกทลีอยพัดผา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทรีะลกึ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังมอืกลางวันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นตมัปะซริงิ 

นําทา่นชม วดัเตยีรต์าอมัปีล วัดน ้าํพศัุกดสิทิธ ิซงึคนไทยมักจะเรียกกันวา่ วดัตมัปะซรีงิ (Tampak siring)  ตามตํานาน เกอโบอวีา
มหาเสนาบดผีูย้งิใหญ่ของเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลัก อนุสรณ์สถานนีดว้ยเล็บมอืของตน
เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์(ซงึเชอืกันวา่ทําใหร้าชวงศ์
หลังจากเสยีชวีติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวัดทา่นจะไดพ้บกับบอ่น ้าํศักดสิทิธิ
ซงึปัจจบัุนนียังมนี ้าํผดุขนึมาตลอดเวลาเชอืกันวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขนึตอนทเีจาะพนืพภิพ เพอืสรา้งบอ่น ้าํอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค์
สถานทแีหง่นีถูกสรา้งขนึราวศตวรรษท ี10 บอ่น ้าํพศัุกดสิทิธใิสสะอาดทผีดุขนึจากใตด้นิ เป็นทเีคารพสกัการะของชาวบาหลี
ชาวบาหลเีชอืวา่ถา้ไดม้าอาบน ้าํ จะเป็นสริมิงคลและขับไลส่งิเลวรา้ย และรักษาโรคตา่ง  ๆในทกุๆปีจะผูค้นนยิมเดนิทางมา
เพอืชําระร่างกายใหบ้รสิทุธทินี ้าํพแุหง่นีเป็นจํานวนมาก

อสิระชอ้ปปิงของฝากของทรีะลกึท ีตลาดปราบเซยีน ของฝากบาหล ีราคาถูกและหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นผา้โสร่ง งานแกะสลักไม ้ของแตง่บา้น
แมกเน็ต และอนืๆอกีมากมาย



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Mega Boutique Hotel ระดับ 4* ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
วดัทามนัอายุน (วดัเม็งว)ี - เทอืกเขาเบดกูลั - วดัอลูนัดานูบราตนั - ชมววินาขนับนัได - วดัทานาหล์อต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรือทเีรียกกันวา่ วดัเม็งว ี1 ใน 6 วัดทมีคีวามสวยงามทสีดุของบาหลี
สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี17 ในอดตีวัดหลวงของกษัตรยิข์องราชวงคเ์ม็งว ีใชสํ้าหรับประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งวี
ใหท้า่นไดช้มเจดยีบ์าหลทีมีเีอกลักษณ์ในการสรา้งโดยสรา้งขนึเป็นชนั  ๆสงูขนึไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของกําแพง ประตวัูดทกีอ่ดว้ยหนิสงู
แกะสลักลวดลายตา่งๆไวอ้ย่างงดงาม

จากนันเดนิทางขนึสู ่เทอืกเขาเบดกูลั เทอืกเขาทมีอีากาศเย็นตลอดทังปี
ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติการทําเกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบตา่ง  ๆเชน่ การทํานาขันบันได สวนผัก และสวนผลไม ้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบราตนั 

นําทา่น ชมวดัอลูนัดานู บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดทสํีาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
ตังอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตันทมีคีวามสวยงามและมมีนตข์ลัง มฉีากหลังเป็นภเูขาทสีวยงามบนความสงูจากระดับน ้าํทะเลกวา่ 1,000 เมตร
สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี17 เพอืใชทํ้าพธิกีรรมทางศาสนาพทุธและฮนิด ูและสรา้งไวเ้พอือุทศิแด ่เทว ีดานู เทพแหง่สายน ้าํทอ้งทะเลสาบบราตัน
ลักษณะเดน่ของวัดแหง่นีจะมศีาลาซงึมหีลังคาทรงสงู หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชนั
อกีทังยังเป็นสญัลักษณ์ทใีชต้พีมิพร์ูปลงดา้นหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปียะหข์องอนิโดนีเซยี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัทานาหล์อต ไดรั้บฉายาวา่"วัดทมีทีวิทัศนส์วยงามทสีดุของบาหล"ี คําวา่ ทานา แปลวา่ โลก คําวา่ ลอต แปลวา่ทะเล
เชอืวา่วัดแหง่นีเป็นสญัลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาตแิละจักรวาล เป็นวัดทตัีงอยู่บนชายหาดรมิทะเล
มลัีกษณะเป็นแหลมยืนออกไปในทะเล สรา้งอยู่บนโขดหนิลักษณะคลา้ยเกาะ เวลาน ้าํขนึจะดเูหมอืนวัดอยู่กลางทะเล
เวลาน ้าํลดสามารถเดนิขา้มไปยังตัววัดได ้วัดนีสรา้งขนึโดยนักบวชฮนิดชูอื ดัง ฮยัง นริารธ์า ในสมัยศตวรรษท ี11
เพอือุทศิใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเลเย็น

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่ตวัเมอืง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Mega Boutique Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
รา้นขายของทรีะลกึ - สวนวษิณุ - จดุชมววิ Water Blow - อสิระเวลา ณ หาดจมิบารนั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นแวะชม รา้นขายของฝากพนืเมอืง ทไีดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนดิของเกาะบาหลแีหง่นี อาท ิเชน่ ขนมพนืเมอืง,
เสอืผา้บาตกิ, งานแกะสลักไม ้และ เครืองประดับ เครืองเงนิ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของฝากกอ่นเดนิทางกลับ 

จากนันนําทา่นชม สวนพระวษิณุ (GWK Garuda Wisnu Kencana) ชมอนุสาวรียข์นาดใหญ่แบบครงึรูป ไดแ้ก่



อนุสาวรียร์ูปสกัการะของพระวษิณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูพระผูป้กป้องโลก และอนุสาวรียค์รุฑ หรือเทพการูดา้
เทพเจา้แหง่อสิระเสรีภาพของชาวฮนิด ูซงึเป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าํหนัก 4,000 ตัน
ใหท้า่นอสิระถ่ายรูปไวเ้ป็นทรีะลกึกับรูปปันขนาดใหญ่ของพระวษิณุ หรือเดนิชมบรรยากาศในสวน
และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวงิอ่าวบาหลตีอนใตไ้ดจ้ากทนีีไดอ้กีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง หาด Nusa Dua เป็นทตัีงของ Water Blow อันลอืชอื ทังสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรีสอรท์ระดับ 5 ดาว
เรียงราย ซงึตา่งก็มกีารตกแตง่สวนโดยรอบเป็นอย่างด ีตัว Water Blow เป็นผลจากการเคลอืนทขีองคลนืทมีาโดยตรงจาก มหาสมุทรอนิเดยี
ซงึมาปะทะโดยตรงกับชายฝังทางตะวันตก ซงึจากระยะทางผสานกับหนา้ผาของชายหาดทําใหเ้กดิเป็นคลนืสงู เมอืปะทะกัน
ในบางครังอาจมคีวามสงูถงึ 30 เมตรเลยทเีดยีว ซงึผลจากการปะทะจากคลนื ทา่นจะสงัเกตไดจ้ากบรเิวณชายหาดจะไม่มหีาดทรายอยู่เลย
อกีทังตลอดทังทางหนา้ผาจะเป็นตะปุ่ มตะปํ่า สาเหตจุากการกัดเซาะของคลนืเป็นเวลานับหมนืปี จากนันนําทา่นเดนิทางกลับเขา้เมอืง 

อสิระเวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมววิชายหาด ณ หาดจมิบารนั (Jimbaran Beach) ทสีวยทสีดุในบาหล ีชายหาดสดุแสนโรแมนตกิ จมิบารัน
ถอืเป็นชายหาดทคีอ่นขา้งเงยีบสงบ มทีวิทัศนท์งีดงาม เหมาะแกก่ารเดนิทางมาทอ่งเทยีวพักผอ่น เลน่น ้าํทะเล
หรือเดนิทางมาชมความงดงามของทอ้งทะเลบาหลยีามพระอาทติยอั์สดงก็ไดรั้บความนยิมเชน่เดยีวกัน ดมืด่าํกลนิไอทะเล หาดทราย สายลม
แสงแดดยามเย็น และนีคอืหนงึในจดุหมายของเหลา่นักทอ่งเทยีวจากทกุมุมโลกเขา้มาพักผอ่น

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Mega Boutique Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
บาหล ี- บรูไน - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - หมูบ่า้นกลางน้าํ - ผา่นชมพระราชวงั Istana
Nurul Iman - บรูไน - กรุงเทพฯ

04.00 น.
ออกเดนิทางไปยัง สนามบนิงรูะหไ์ร Ngurah Rai International Airport

07.10 น.
บนิลัดฟ้าสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดย สายการบนิ รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เทยีวบนิท ีBI758 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ
2 ชวัโมง 45 นาท ี(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

09.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิBrunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 1 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้
ออกเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืง

นําทา่นชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขนึในโอกาสฉลอง 25 ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบัุน มัสยดิทองคําแหง่นี
เป็นมัสยดิแหง่ชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทสีดุในบรูไน โดยมกีารนําเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัวโลก อาทเิชน่
หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีร ์ทองคําแทข้นาดใหญ่ทสีดุในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เรมิกอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี
1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ, โดมทองคําจํานวน 29 อัน โคมไฟ 29 ดวงเพอืเป็นเกยีรตแิก่
องคส์ลุตา่นแหง่บรูไน สมเด็จพระราชาธบิดฮัีจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มูอซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซงึเป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29
องคปั์จจบัุนของบรูไน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery
พพิธิภัณฑแ์หง่นีเป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณล ้าํคา่ขององคส์ลุตา่นจากประเทศมุสลมิทัวโลกมาแสดงไว ้อาทเิชน่ คัมภรีอั์ลกรุะอาน
ขนาดเล็กทสีดุในโลก 

จากนันนําทา่นลอ่งเรือชม หมูบ่า้นกลางน้าํ Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าํทใีหญ่ทสีดุในโลก ตังอยู่บรเิวณปากแม่น ้าํบรูไน



เป็นหมู่บา้นกลางน ้าํทมีคีนอยู่อาศัยตอ่เนืองกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี
การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค ้าํยันและเชอืมตอ่กันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าํนีมทัีง บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรียน, สถานีอนามัย,
สถานีตํารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร
ปัจจบัุนหมู่บา้นแหง่นีมปีระชากรกวา่สามหมนืคนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานททีแีสดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าํของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวจากทัวโลกทไีดม้าชมหมู่บา้นแหง่นี
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ ระหวา่งทางไปสนามบนิทา่นจะผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman
เอกลักษณ์ทางสถาปัตถยกรรมของบรูไนทมีคีวามงามโดดเดน่ทังภายในและภายนอก บนพนืทกีวา่ 19,400 ตารางเมตร
พระราชวังแหง่นีสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1987 ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้ง 1.4 ลา้นดอลลาร์
ภายในพระราชวังถูกตกแตง่อย่างประณีตดว้ยวัสดชุนัเลศิและทองคําแท ้ประกอบไปดว้ยหอ้งมากถงึ 1,788 หอ้ง และ 5 สระน ้าํ นอกจากนี
ยังมหีอ้งจัดเลยีงขนาดใหญ่ซงึบรรจไุดถ้งึ 5,000 คน เดนิทางถงึสนามบนิ

18.40 น.
ออกเดนิทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบนิ Royal Brunei (BI) เทยีวบนิท ีBI519

20.25 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิโดนเีซยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดระบุวันเดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.

• คา่รถรบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง,คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้30 กโิลกรมั

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ 1,500 /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวันเดนิทาง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารทไีดร้บั (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถแตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน



• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 20 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10 - 14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15 - 19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศจอรเ์จยี หรอื ประเทศ อารเ์มเนยี สงัใหม้กีารระงับการใหว้ซีา่า ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารเพมิเตมิตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เพอืดาํเนนิการขอวซีา่โดยตรงกบัทางศนูยร์บัยนืวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่ง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนืๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี
การคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนื ๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนัดี
บรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมด

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้
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