
  

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

34,900.-
เดดินทาง : 29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61 // 30 ธ.ค.60 – 03 ม.ค.60

ไฮไลทท

- เยยือนเมยืองแหห่งประววัตดิศาสตรท พรวัรั่งพรร้อมดร้วยเสนห่หททางววัฒนธรรม “เมยืองยอรทกยาการทตร้า”

- เดดินทางโดยสายการบดินการรดร้า (GA) ไดร้รวับรางววัลสายการบดินระดวับ 5 ดาว และรางววัลททรั่นวัรั่งชวัชั้นประหยวัดททรั่ดทททรั่สสดในโลก

- ชม “มหาเจดทยทบสโรพสทโธ” มรดกโลก เจดทยทของพสทธศาสนาททรั่ใหญห่ททรั่สสดททรั่สรร้างจากหดินภรเขาไฟ

- ชม “ววัดพรามนวันตท” สถานททรั่สดิงสถดิตของเทพเจร้าผรร้ยดิรั่งใหญห่ทวัชั้งสามของศาสนาฮดินดร

- ชมทวัศนทยภาพททรั่งดงามจวับตายามอาทดิตยทลวับขอบฟร้า ณ “วดิหารทานาลล็อต”

- ชมการแสดงศดิลปะววัฒนธรรมของบาหลท “บารล็อง แดนซท” การตห่อสรร้ระหวห่างความชวัรั่วและความดท

- ชร้อปปดิชั้งสดินคร้าพยืชั้นเมยืองจสใจกวันททรั่ ตลาดอสบรด พดิเศษสสดๆ!! ฟรท สตารทบวัค ทห่านละ 1 แกร้ว

- เมนรพดิเศษ!! ลล็อบสเตอรท + เครยืรั่องดยืรั่มเบทยรท ททรั่หาดจดิมบารวัน

- พดิเศษดดินเนอรท+ไวนท ฉลองปทใหมห่ @Majoly Restaurant  

- แจกฟรท ซดิมการทด พรร้อมอดินเทอรทเนล็ต ไวร้ใหร้ทห่านไดร้อวัพเดตภาพเซลฟทรั่ ตลอดการเดดินทาง

NEW YEAR INDONESIA 
บสโรพสทโธ - บาหลท 5 ววัน 4 คยืน

สววัสดทปทใหมห่ 2561

ออกเดดินทาง 25 ทห่าน ชชชั้นไป  มทหวัวหนร้าทวัวรทจากเมยืองไทยและไกดททร้องถดิรั่นชชานาญเสร้นทางคอยดรแล



ววันแรก สนามบดินสสวรรณภรมดิ – กรสงเทพฯ – จาการทตร้า – ยอรทคยาการทตร้า – ววัดพราหมนวันทท - ศรนยทเครยืรั่องเงดิน - 
มาลดิโอโบโรห่

03.30 น.  เชล็คอดินสนามบดินสสวรรณภรมดิ อาคารผรร้โดยสารขาออก ชวัชั้น 4 ประตร 4  เคานทเตอรท G สายการบดินการทรรดร้า
อดินโดนทเซทย 

06.35 น. ออกเดรนทางสสทจาการทตร้า โดยสายการบดิน การทรรดร้า อดินโดนทเซทย เททรั่ยวบดินททรั่ GA 861
10.05 น.       เดดินทางถชงสนามบดินจาการทตร้า**รอเปลทรั่ยนเครยืรั่อง**

หมายเหตส  :  ระหวห่างเปลทรั่ยนเครยืรั่องมทเจร้าหนร้าททรั่รวับลรกคร้า  คอยดรแลเพยืรั่อนชาลรกคร้าไปยวังอาคารผรร้โดยสาร
12.10 น.        เดดินทางตห่อสรห่  ยอรทคยาการทตร้า โดยเททรั่ยวบดินททรั่ GA208
13.30 น.   ถถึงสนามบดินยอรทคยาการทตร้า “ยล็อกยาการทตา” เมมืองแหทงประววัตรศาสตรร์ พรวัรงพรต้อมดต้วยเสนทหร์ทางววัฒนธรรม

เชทน ความเงงียบสงบของววัดพพุทธและฮรนดสทงีรงดงาม นนาททานชม ววัดพราหทมนวันตท ไดต้รวับการยกยทองเปป็นมรดก
โลกจาก UNESCO ในปงี 1991 หมรห่วดิหารแหห่งปรวัมบานวันของฮดินดร ลานตรงกลางของโบราณสถานแหทงนงีน มงี
สรรงปลสกสรต้างแปดหลวัง หลวังใหญทสพุดสามหลวังเรงียงจากเหนมือจรดใตต้คมือ จวันดท ศดิวะ มหาเทวา ขนาบขต้างดต้วย
วรหารขนาดเลป็กกวทา คยือ จวันดท วดิษณส(ทางเหนยือ) และ จวันดท พรหมมา (ทางใตร้) ฝวัรงตรงขต้ามทางตะววันออกคมือวร
หารเลป็กๆ ทงีรครวัน งหนถึรงเคยบรรจพุ “พาหนะทรง” ของเทพเจต้าแตทละองคร์ เชทนววัวของพระศดิวะ(นนทท) หงสร์ของ
พระพรหม(ฮวัสมา) และครพุฑของพระวรษณพุ ปวัจจพุบวันเหลมือแตท นนทงี ใกลต้ประตสทางเหนมือและใตต้ของพมืนนทงีร
สทวนกลางซถึรงมงีก นาแพงลต้อมรอบคมือวรหารราชสนานวักสองหลวังซถึรงมงีก นาแพงลต้อมรอบคมือวรหารราชสนานวักสอง
หลวังซถึรงมงีลวักษณะเหมมือนกวัน จากนวันนนนาททานสสท  ศรนยทเครยืรั่องเงดิน ททานจะไดต้ชมการสาธรตการทนาเครมืรองเงรนอยทาง
ละเองียด โดยชทางฝงีมมือทงีรประณงีต นนาททานชต้อปปรน ง ถนนมาลดิโอโบโรห่  จนาหนทายสรนคต้าหวัตถกรรมตทางๆ เชทน
เครมืรองจวักรสาน ภาพวาด ผต้าบาตรก กลทาวไดต้วทาเปป็นแหลทง รวมงานศรลปะตทางๆ ทงีรใหญททงีรสพุดแหทงหนถึรง เราจะมงี
โอกาสไดต้ศถึกษาชงีวรตความเปป็นอยสทของคนชวาองีกดต้วย

คชรั่า รวับประทานอาหารคชรั่า ณ  ภวัตตาคาร
นชาทห่านเขร้าสรห่ททรั่พวัก  ณ GRAND T JOKRO YOGYAKARTA HOTEL หรยือระดวับเททยบเทห่า 4 ดาว
http://www.grandtjokroyogyakarta.com/

ววันททรั่สอง         มหาเจดทยทบสโรพสทโธ – ววัดปะวน – ววัดเมนดสท – พระราชววังนชชั้าสสลตห่าน – พระราชววังนชชั้า – 
สนามบดิน ยอรทคยาการทตร้า –  บาหลท

เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า ณ หร้องอาหารภายในโรงแรมททรั่พวัก 
นนาททานเดรนทางสสท  มหาสถรปบสโรพสทโธ องคร์การยสเนสโกไดต้ประกาศใหต้บพุโรพพุทโธเปป็นมรดกโลก ในปงีพ.ศ.
2534 บพุโรพพุทโธ เปป็นสถานทงีรททองเทงีรยวทงีรมงีชมืรอเสงียงของประเทศอรนโดนงีเซงีย บพุโรพพุทโธเปป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพพุทธนรกายมหายาน  ถต้าไมทนวับนครววัดของกวัมพสชาซถึรงเปป็นทวันงศาสนสถานของศาสนาพราหมณร์-ฮรนดส

  

http://www.grandtjokroyogyakarta.com/


และศาสนาพพุทธ สรต้างดต้วยหรนภสเขาไฟประมาณ 2 ลต้านตารางฟพุต บนฐานสงีรเหลงีรยม หากมองจากพมืนนดรนใน
ระยะไกล บพุโรพพุทโธ คมือสถสป ซถึรงเปป็นรสปแบบของจวักรวาลทงีรมงีสทวนประกอบในแนวตวันงสามสทวนดต้วยกวัน บพุ
โรพพุทธมงีทวันงหมดสรบชวันน แทนภพทวันงสามของจวักรวาลตามความเชมืรอของพพุทธศาสนานรกายมหายาน...จาก
นวันนชม ววัดทางพพุทธศสนาทงีรอยส ทในบรรเวณใกลต้เคงียงบพุโรพพุทโธ คมือ ววัดปะวน แมต้จะเปป็นววัดขนาดเลป็กแตทกป็มงี
ศรลปะทงีรงดงามนทาสนใจ จากนวันนนนาชมพทธสถานองีกแหทงหนถึรงทงีร ววัดเมนดสท  ภายในประดรษฐานพระพพุทธ
รสปนวัรงหต้อยพระบาททงีรงดงามทงีรสพุด ซถึรงขนาบขต้างดต้วยรสปสลวักพระโพธรสวัตวร์ อวโลกเตศวร และพระโพธรสวัตวร์
ววัชรปาณงี 

เททรั่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร 
นนาททานชม “Kraton Yogyakarta” หรมือ พระราชววังสสลตห่าน ทงีรเตป็มไปดต้วยสรรงของลนนาคทาในววังและเครมืรองใชต้
กทอนทงีรกษวัตรรยร์องคร์สพุดทต้ายจะลงีนภวัยและเปลงีรยนการปกครอง ชมววังเมกะลวัง และเครมืรองบรรณาการตทางๆ และ
หต้องเกป็บโบราณววัตถพุและสรรงลนนาคทาสมวัยกทอน ประววัตรตทางๆ ทงีรมงีความเปป็นมานทาศถึกษาและมงีคทาของอารยะ
ธรรมชวา ... จากนวันนชม พระราชววังนชชั้า สถานทงีรพวักผทอนของสพุลตทาน ภายในมงีสระขนาดใหญท เพมืรอใหต้สาว
สรรกนานวัลในวทายนนนาเลทนเบรกบานสนาราญใจ โดยมงีอาคารทงีรประทวับของสพุลตทานอยสทใกลต้ๆ สามารถมองเหป็น
สาวๆ ในสระไดต้อยทางชวัดเจน สทวนสระวทายนนนา ของมเหสงี และธรดาของสพุลตทานจะแยกออกไปตทางหากโดย
รอบๆ จะเปป็นสวนขนาดใหญททงีรยวังคงความสวยงาม 

เยล็น รวับประทานอาหารเยล็น ณ ภวัตตาคาร
20.30 น. ออกเดรนทางสสท เดนพารทซห่า โดยสายการบดิน การทรรดร้า อดินโดนทเซทย เททรั่ยวบดินททรั่ GA 254
22.50 น. เดรนทางถถึงทห่าอากาศยานนานาชาตดิงรระหท ไร เกาะบาหลท ผทานพรธงีการตรวจคนเขต้าเมมือง“บาหลท” ตวันงอยสทเกมือบ

กถึรงกลางของหมสทเกาะอรนโดนงีเซงีย บาหลงีเปป็นเกาะเกาะหนถึรงของประเทศอรนโดนงีเซงีย ทงีรมงีความสวยงามดต้วย
ธรรมชาตรทงีรผสมผสานกวันอยทางลงตวัวกวับววัฒนธรรมทงีรไมทเหมมือนใคร ซถึรงไดต้สมืบทอดตทอกวันมาเปป็นเวลานวับ
พวันปงี มงีแหลทงททองเทงีรยวทาง 8 ววัฒนธรรมเปป็นจนานวนมาก 
นชาทห่านเขร้าสรห่ททรั่พวัก ณ FONTANA HOTEL หรยือระดวับเททยบเทห่า 4 ดาว
http://phm-hotels.com/phmcollectionhotels/hotel/fontanabali/

ววันททรั่สาม ววัดเมล็งวท – ศรนยทผร้าบาตดิก - หมรห่บร้านคดินตามานท ภรเขาไฟบาตรรท (ภรเขาไฟคดินตามานท) – ววัดตวัมปะกทซทรดิง 
– ตลาดปราบเซทยน – อรบสด - กฤษณะ เซล็นเตอรทจดิมบารวัน

เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า ณ หร้องอาหารภายในโรงแรมททรั่พวัก พรต้อมรวับอากาศบรรสพุทธรธ ทงีรแสนสดชมืรนยามเชต้าแรก
ของเมมืองสวรรคร์แหทงนงีน  นนาททานสสท  ววัดเมล็งวท (ววัด ตามวัน อายสน) ทงีรววัดแหทงนงีน เคยเปป็นศสนยร์กลางของอาณาจวักร
เรมืองอนานาจ นวับยต้อนถถึงสมวัยราชวงศร์เกลเกล จนถถึงปงี 1891 สรต้างในศตวรรษทงีร 17 มงีคสเมมืองลต้อมรอบเปป็นทงีร

  

http://phm-hotels.com/phmcollectionhotels/hotel/fontanabali/


เกป็บดวงวรญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก ..นนาททานชม ศรนยทผร้าบาตดิก ททานจะไดต้ทราบถถึงกระบวนการ
ผลรต รสปแบบ และสงีสวันของผต้า ซถึรงมงีความแตกตทางจากผต้าบาตรกทวั รวไป จากนวันนนนาททานเดรนทางขถึนนสสท   หมสทบต้าน
ครนตามานงี ทงีรมงีอากาศเยป็นสบายตลอดทวันงปงี

เททรั่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร ทห่ามกลางวดิวทดิวทวัศนทอวันงดงามของภรเขาไฟบารทตรรท ซชรั่งอยรห่บรดิเวณ
หมรห่บร้านคดินตามานท ตวันงอยสทบนระดวับความสสง 1,717 เมตร ภรเขาไฟกรนสงบารทตรรท เปป็นหพุบเขาทงีรงดงาม มงีหมอก
ปกคลพุมอยทางสวยงาม บรรเวณนงีน จะมงีอากาศเยป็นตลอดทวัน งปงี ใกลต้กวับภสเขาไฟ คมือ ทะเลสาบบารทตรรท เปป็น
ทะเลสาบซถึรงเกรดจากการยพุบตวัวของ ภรเขาไฟดาเนา บารทตรรท ซถึรงมงีขนาดใหญททงีรสพุดและตวันงอยสทบนหลพุมปลทอง
ภสเขาไฟทงีรยวังคพุกรพุทน นนาททานสสท  ววัดนชชั้าพสศวักดดิดิ์สดิทธดิดิ์  เชมืรอกวันวทาพระอรนทรร์ทรงสรต้างขถึนนตอนทงีรเจาะพมืนนพรภพเพมืรอ
สรต้างบทอนนนาอมฤตชพุบชงีวรตนวักรบของพระองคร์ วทากวันวทานนนาในสระมงีอนานาจในการรวักษาโรคภวัยตทางๆ ททาน
สามารถผทานชมบต้านพวักของอดงีตประธานาธรบดงีอรนโดนงีเซงีย ทงีรตวันงอยสทบนเขาใกลต้ๆ ตวัววรหาร จากนวันนอรสระใหต้
เวลาททานไดต้เลมือกซมืนอสรนคต้าพมืนนเมมืองราคาถสกมากมายเชทน ผต้าพวันคอ ผต้าโสรทงพมืนนเมมือง กระเปป๋าหนวัง ตพุตุ๊กตาไมต้
แกะสลวัก พวงกพุญแจ ฯลฯ ทงีร ตลาดปราบเซทยน สมควรแกทเวลา นนาททานเดรนทางกลวับสสทตวัวเมมือง ระหวทางทาง
ททานจะไดต้พบเหป็นชงีวรตชาวบาหลงีในชนบทตลอดสองขต้างทางทงีรรถแลทนผทาน ประทวับใจไปกวับชงีวรตความเปป็น
อยสททงีรเรงียบงทายเหมมือนเชทนอดงีตตลอดสองขต้างทาง นนาททานชต้อปปรน งทงีร ตลาดอรบสด เปป็นศสนยร์กลางของงานศรลปะ
ของบาหลงีและของฝากราคาถสกมากมาย แบบทงีรใครไดต้มาเยมือนเกาะแหทงนงีนแลต้วตต้องไมทพลาดการมาทงีรนงีร
นนาททานชต้อปปรน งทงีรรต้านของฝาก  กฤษณะ  เซล็นเตอรท  ใหต้ททานเลมือกซมืนอของฝากชมืรอดวังของบาหลงีเพมืรอฝาก
คนทางบต้าน  ไมทวทาจะเปป็น  ไมต้แกะสลวัก , อพุปกรณร์สปา , ภาพวาด  ฯลฯ  

คชรั่า รวับประทานอาหารเยล็น ณ ภวัตตาคาร รดิมชายหาดจดิมบารวัน (JIMBARAN BEACH) พดิเศษ!!กสร้งลล็อบสเตอรท
ทห่านละ 1 ตวัว + เบทยรทเยล็นๆทห่านละ 1 แกร้ว ทวัชั้งชดิลลท ทวัชั้งอดิรั่ม ททรั่หาดจดิมบารวัน

นชาทห่านเขร้าสรห่ททรั่พวัก ณ  FONTANA HOTEL หรยือระดวับเททยบเทห่า 4 ดาว
ววันททรั่สทรั่ บารล็องดด๊านซท – เบดรกวัลปท  – ทะเลสาบบราตวัน –ววัดอรลวันดานร – วดิหารตานะหท ลล็อต - ครตร้า

เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า ณ หร้องอาหารภายในโรงแรมททรั่พวัก 
จากนวันนนนาททานเดรนทางไปชมการแสดงศรลปววัฒนธรรมของบาหลงี บารล็อง ดด๊านซท (BARONG DANCE)
เปป็นเรมืรองราวการตทอสสต้ระหวทางความชวัรวและความดงี บารป็อง คมือ ตวัวแทน ฝทายธรรมะ เปป็นสวัตวร์ในเทพนรยาย มงี
ลวักษณะเปป็นตวัวสรงโตผสมมวังกร วทากวันวทาเคราของบารป็องมงีอนานาจในการรวักษาโรคตทางๆ สทวนคสทปรวับขอ
งบารป็อง คมือ รวังดา ราชรนงีแหทงนรก ซถึรงชาวบาหลงีรสต้สถึกหวาดกลวัวและใหต้ความเคารพพอๆ กวัน.
จากนวันนนนาททานเดรนทางสสท เทมือกเขาทงีรมงีอากาศหนาวเยป็นตลอดปงี “เทยือกเขา เบดรกวัล” ผทานชมไรทผวัก, ผลไมต้
เมมืองหนาว และหมสทบต้าน ทงีรสวยงามทงีรตวันงอยสทบนเทมือกเขา ชมสวนดอกไมต้นานาชาตร 

เททรั่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร 

  



 นนาททานชม ปสรา อรลวัน ดานร บราตวัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรมือเรงียกสวันนๆ วทา ววัดอรลวัน ดานร บราตวัน ทงีรอยสท
ในระดวับความสสง 4,300 ฟพุต จากระดวับนนนาทะเล ตวันงอยสทบรรเวณกลางนนนารรมทะเลสาบบราตวัน มงีฉากหลวังเปป็น
ภสเขาไฟสสงทะมถึน บางชทวงถสกควั รนดต้วยปพุยเมฆสงีขาว  ใชต้ทนาพรธงีทางศาสนาพพุทธและฮรนดส รวมทวันงอพุทรศแดทเทวงี
ดานส เทพแหทงสายนนนา มงีลวักษณะเดทนตรงศาลาซถึรงมงีหลวังคาทรงสสงทงีรรงียกวทาเมรพุ มพุงดต้วยฟางซต้อนกวันถถึง 11 ชวันน
สวยงามมากททานจะไดต้สวัมผวัสกวับอากาศหนาวเยป็นตลอดทวันงปงีววัดแหทงนงีน ตวันงอยสทรรม ทะเลสาบบราตวัน (Lake
Bratan) เปป็นทะเลสาบทงีรมงีมนตร์ขลวังฉากหลวังคมือทพุทงนาขวันนบวันไดทงีรคทอย ๆ ลาดตนราลง เปป็นทะเลสาบทงีรมงีชมืรอ
เสงียง ซถึรงมงีรงีสอรร์ทใหต้นวักททองเทงีรยวทงีรตต้องการธรรมชาตรแบบทพุทงหญต้า ทต้องนา และภสเขาไดต้เขต้าพวักดต้วย ในตอน
เชต้าหากปราศจากหมอกจะไดต้เหป็นวรวทงีรสวยงามของยอดเขาครนตามณงี (Kintamani) เมาตร์อากพุง (Mount
Angung) เรมืรอยไปจนถถึงทางทรศตะววันออก นนาททานเดรนทางสสทจพุดชมวรวทงีรงดงามทงีรสพุดของเกาะบาหลงี ทงีร วดิหาร
ตานะหท ลล็อต ววัดแหทงนงีน ตวันงอยสทเหนมือผมืนดรนบนแททนหรนซถึรงเกรดจากการถสกคลมืรนกวัดเซาะ หอสงีดนาและเถาไมต้
เลมืนอยเหนมือหนต้าผาของตานะหร์ ลป็อต ชวนใหต้ระลถึกถถึงภาพ วาดอวันประณงีตของจงีน คสหาทงีรรายรอบววัดคมือทงีร
อาศวัยของงสศวักดรธ สรทธรธ  ซถึรงอยสทอยทางสวันโดษโดยไมทถสกรบกวน อนพุญาตใหต้เขต้าไปขต้างในไดต้เฉพาะผสต้มาสวักการะ
เททานวันน แตทนวักททองเทงีรยวสามารถขถึนนชมทวัศนงียภาพทงีรงามจวับตายามอาทรตยร์ลวับขอบฟต้าไดต้บนเขาลสกใกลต้ก วัน
สถานทงีรแหทงนงีน จถึงเปป็นทงีรรสต้จวักในนาม ตานะหท ลล็อต หรยือ“ดดินแดนในทะเล”   นชาทห่านสรห่แหลห่งชร้อปปดิชั้งยห่าน ครตร้า
เซนเตอรท  เพมืรอใหต้ททานไดต้ชป็อปปรน งอยทางจพุใจกวับสรนคต้าแบรนดร์เนมทวันงหลาย อาทรเชทน ROXY, VERSACE,
POLO, ARMANI และอมืรนๆ องีกมากมายในราคาทงีรคพุณพอใจ 

เยล็น รวับประทานอาหารเยล็น ณ  ภวัตตาคาร  @Majoly Restaurant  http://www.ma-joly.com/#
ฉลองปทใหมห่กวับดดินเนอรทในบรรยากาศสสดโรแมนตดิค พรร้อมทวัชั้งเครยืรั่องดยืรั่มไวนททห่านละ 1 แกร้ว

นชาทห่านเขร้าสรห่ททรั่พวัก ณ FONTANA HOTEL หรยือระดวับเททยบเทห่า 4 ดาว
ววันททรั่หร้า  สนามบดินบาหลท-จาการทตร้า – กรสงเทพฯ

เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า ณ หร้องอาหารภายในโรงแรมททรั่พวัก 
ไดร้เวลาสมควร นชาทห่านเดดินทางสรห่สนามบดิน

09.25 น.  ออกเดรนทางจากเดนพาซารท โดยสายการบดินการรดร้า อดินโดนทเซทย สรห่กร สงเทพ  เททรั่ยวบดินททรั่ GA 403
10.25 น.  ถถึงสนามบดินจาการทตร้า  

หมายเหตส  :  ระหวห่างเปลทรั่ยนเครยืรั่องมทเจร้าหนร้าททรั่รวับลรกคร้า  คอยดรแลเพยืรั่อนชาลรกคร้าไปยวังอาคารผรร้โดยสาร
12.35 น.  ออกเดรนทางจากจาการทตร้า โดยเททรั่ยวบดินททรั่ GA 862
16.15 น.  ถถึงสนามบดินสสวรรณภรมดิกรสงเทพฯ โดยสววัสดดิภาพ

  



ขร้อควรควรทราบ : 
 สชาหรวับทห่านททรั่ตร้องออกตวัตั๋วภายในประเทศ (เครยืรั่องบดิน, รถทวัวรท, รถไฟ) กรสณาสอบถามเจร้าหนร้าททรั่ฝห่ายขายกห่อนทชาการออก

ตวัตั๋ว เนยืรั่องจากสายการบดินอาจมทการปรวับเปลทรั่ยนไฟลทหรยือเวลาบดิน โดยไมห่ไดร้แจร้งใหร้ทราบลห่วงหนร้า

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

ออัตราคค่าบรริการ
-  ออกเดดินทาง   25   ทห่าน ชชชั้นไป  มทหวัวหนร้าทวัวรทจากเมยืองไทยและไกดททร้องถดิรั่นชชานาญเสร้นทางคอยดรแล

อวัตรานทชั้รวม

 คทาตวั ตวเครมืรองบรนไป–กลวับ ชวันนประหยวัด (ตวั ตวเดงีรยว ราคาขถึนนอยสทกวับววันทงีรเดรนทาง) เสต้นทางและสายการบรนตามระบพุในรายการ
 คทาภาษงีสนามบรน และคทาภาษงีนนนามวันตามรายการทวัวรร์
 คทารถปรวับอากาศนนาเทงีรยวตามระบพุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขวับรถ (กฎหมายไมทอนพุญาตใหต้คนขวับรถเกรน 12 ช.ม. / ววัน)
 คทาอาหารตามทงีรระบพุในรายการ และคทาเขต้าชมสถานทงีรตทางๆ ตามทงีรระบพุไวต้ในรายการ
 โรงแรมตามระบพุ หรมือเทงียบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า
 คทานนนาหนวักกระเปป๋าสวัมภาระทงีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนพุญาตททานละ 1 ใบ นนนาหนวักไมทเกรน 20 กก.
 คทาประกวันอพุบวัตรเหตพุในการเดรนทาง คพุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษวัท MSIG ประกวันภวัย (เงมืรอนไขตาม
กรมธรรมร์)
อวัตรานทชั้ไมห่รวม
 คทาดนาเนรนการทนาหนวังสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนงียมในการยมืรนใบอนพุญาตเขต้า-ออกเมมืองสนาหรวับคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตวัว อาทร คทาโทรศวัพทร์, คทาซวักรงีด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากทงีรระบพุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืรองดมืรมทงีรสวัรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทงีรบรรษวัทฯ จวัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกวันเปป็นกรณงีพรเศษ
 คทานนนาหนวักกระเปป๋าสวัมภาระทงีรเกรนกวทาสายการบรนกนาหนด
 คทาภาษงีมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษงีหวัก ณ ทงีรจทาย 3%

  

กชาหนดการดดินทาง
ผรร้ใหญห่ พวัก

หร้องละ 2-3 ทห่าน

เดล็ก อายส 2-12 ปท
พวักเดทรั่ยว

เพดิรั่มทห่านละ
พวักกวับ 1
ผรร้ใหญห่

พวักกวับ 2 ผรร้ใหญห่
มทเตทยง

พวักกวับ 2
ผรร้ใหญห่ไมห่มท

เตทยง

29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61 34,900 33,900 32,900 8,500

30 ธ.ค.60 – 03 ม.ค.61 34,900 33,900 32,900 8,500

หมายเหตส:  โปรแกรมนทชั้เปล็นราคาโปรโมชวัรั่นเดดินทางตวัชั้งแตห่ 25  ทห่านขชชั้นไปโดยมทหวัวหนร้าทวัวรทดรแล และใหร้บรดิการ   
 



 คทาทรปพนวักงานขวับรถ , ไกดร์ทต้องถรรน มาตรฐานววันละ 3 USD.x 5 ววัน =  15 USD.

เงยืรั่อนไขการเดดินทาง
 บรรษวัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทาง ในแตทละครวัน ง กรณงีมงีผสต้เดรนทางตนรากวทา 4 ททาน   หากมงีผสต้เดรนทางตวันงแตท 20

ททานขถึนนไปมงีหวัวหนต้าทวัวรร์เดรนทางพรต้อมคณะ
 บรรษวัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรวับเปลงีรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตพุอวันเนมืรองมาจากการ

ลทาชต้าของสายการบรน, การนวัดหยพุดงาน, ภวัยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภวัย, การกทอจลาจล, อพุบวัตรเหตพุ ฯลฯ โดยจะคนานถึงถถึงผล
ประโยชนร์ของผสต้เดรนทางเปป็นสนาควัญ

 บรรษวัทฯ จะไมทรวับผรดชอบคทาใชต้จทายทงีรเกรดขถึนน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อวันเนมืรองจากการกระทนาทงีรสทอไปในทางผรด
กฎหมายหรมือการหลบหนงีเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทวัวรร์ทงีรชนาระมาแลต้ว

 บรรษวัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณงีทงีรเกรดภวัยพรบวัตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อพุทกภวัย วาตภวัย ฯลฯ อวันนอกเหนมือจากการควบคพุมของบรรษวัทฯ โดยทางบรรษวัทฯ จะขอเก ป็บเฉพาะคทาใชต้จทายทงีรเกรด
ขถึนนตามจรรงเททานวันน เชทน คทาตวั ตวเครมืรองบรน, คทาวงีซทาในกรณงีทงีรยมืรนวงีซทาแลต้ว และคทาวางมวัดจนาหต้องพวัก ฯลฯ

ขร้อกชาหนดและเงยืรั่อนไข
ราคาทงีรแสดงขต้างตต้น ตต้องมงีผสต้เดรนทาง 4 ททานขถึนนไป หากครบ 20 ททานมงีหวัวหนต้าทวัวรร์เดรนทางพรต้อมคณะ

โรงแรมอาจมงีการเปลงีรยนแปลง เทงียบเททาในระดวับเดงียวกวัน

ราคาดวังกลทาวขต้างตต้น เปป็นเพงียงการเสนอราคาเททานวันน ทวันงนงีน ขถึนนอยสทกวับสถานะทงีรนวั รงวทางของตวั ตวเครมืรองบรน และสถานะหต้องพวัก
ราคาดวังกลทาวอาจมงีการเปลงีรยนแปลงโดยมรไดต้แจต้งใหต้ทราบลทวงหนต้า

หากไดต้รวับการยมืนยวันสถานะเรงียบรต้อยแลต้ว ตต้องทนาการชนาระเงรนทวันทงี หรมือ ขถึนนอยสทกวับเงมืรอนไขทงีรทางสายการบรนและทาง
โรงแรมกนาหนดขถึนนมา

การสชารองททรั่นวัรั่งและชชาระเงดิน
 ยยืนยวันการสชารองททรั่นวัรั่งกวับเจต้าหนต้าทงีรฝทายขาย พรร้อมสห่งสชาเนาหนวังสยือเดดินทาง 
 ชนาระเงรนมวัดจนาภายใน 3 ววันนวับจากววันทงีรจอง เงรนมวัดจนาถมือเปป็นการยมืนยวันการจองของททาน

1. ยพุโรป อเมรรกา ออสเตรเลงีย นรวซงีแลนดร์ ททานละ 25,000 บาท
2. ญงีรปพุทน เกาหลงี ดสไบ ศรงีลวังกา อรนเดงีย อรนโดนงีเซงีย ททานละ 10,000 บาท
3. จงีน ไตต้หววัน เวงียดนาม พมทา กวัมพสชา ลาว สรงคโปรร์ ททานละ 5,000 บาท

 คทาทวัวรร์สทวนทงีรเหลมือทวันงหมด ชนาระลทวงหนต้า 21 ววันกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชนาระเงรนคทาทวัวรร์สทวนทงีรเหลมือตามกนาหนดววันดวังกลทาว ทางบรรษวัทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมงี

เงมืรอนไข และขอสงวนสรทธรธ ในการคมืนเงรนมวัดจนา
 หลวังจากสนารองทงีรนวั รงเรงียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทงีรฝทายขายจะนวัดววัน-เวลา ไปรวับหนวังสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนทงีรแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพมืรอดนาเนรนการยมืรนขอวงีซทา (สนาหรวับประเทศทงีรตต้องทนาวงีซทา)

  



การยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 ววัน  คมืนเงรนมวัดจนาทวันงหมด
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 ววัน  หวักเงรนคทาทวัวรร์ 50%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 ววัน  หวักเงรนคทาทวัวรร์ 75%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - ววันเดรนทาง  หวักเงรนคทาทวัวรร์ 100%
 กรณงียกเลรกการเดรนทางหลวังจากออกตวั ตวเครมืรองบรนแลต้ว หากเปป็นตวั ตวทงีรสามารถทนา Refund ไดต้ ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา

Refund ตามระบบและเงมืรอนไขของสายการบรนเททานวันน (ประมาณ 3 เดมือน)
 หากททานยกเลรกการเดรนทางเงมืรอนไขใดเงมืรอนไขหนถึรง แตทททานสามารถหาผสต้เดรนทางมาแทนไดต้ โดยสามารถยมืรนขอวงีซทาไดต้

ทวันตามกนาหนดเวลา ทางบรรษวัทฯ ขอครดคทาใชต้จทายเพรรม คมือคทาวงีซทา และคทาเปลงีรยนชมืรอตวั ตวเครมืรองบรนเททานวันน ทวันงนงีนตต้องไมทอยสท
ในเงมืรอนไขตวั ตวทงีรไมทอนพุญาตใหต้เปลงีรยนชมืรอ และไมทอนพุญาตใหต้คมืนบวัตรโดยสาร

 หากททานยกเลรกการเดรนทาง อวันเนมืรองมาจากบพุคคลใดบพุคคลหนถึรงในคณะของททานไมทไดต้รวับการพรจารณาวงีซทาไมทวทาดต้วย
เหตพุผลใด ๆ กป็ตามอวันเปป็นการพรจารณาจากสถานฑสต ซถึรงการยกเลรกเฉพาะบพุคคลหรมือการยกเลรกพรต้อมก วันทวันงหมด ใหต้
ถมือเปป็นการยกเลรกตามเงมืรอนไขของววันเวลาทงีรยกเลรกดวังกลทาวขต้างตต้น 

ตวัตั๋วเครยืรั่องบดิน
ตวั ตวเครมืรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลวับพรต้อมกวัน หากตต้องการเลมืรอนววันเดรนทางกลวับ ททานตต้องชนาระคทาใชต้จทายทงีร

สายการบรนเรงียกเกป็บ และการจวัดทงีรนวั รงของกรพุตุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก นาหนด ทางบรรษวัทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซง
ไดต้ 

คทาภาษงีสนามบรน, คทาภาษงีนนนามวันเชมืนอเพลรงและคทาประกวันวรนาศภวัยทางอากาศ ครดตามอวัตราทงีรทางสายการบรนแจต้ง ณ ววันทงีร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมงีการปรวับขถึนนราคาในภายหลวัง ถมือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนทงีรเพรรม ทางบรรษวัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ใน
การเรงียกเกป็บตามความเปป็นจรรง ณ ววันทงีรออกตวั ตว

โรงแรมและหร้องพวัก
หต้องพวักในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพวักขถึนนอยสทกวับการวางรสปแบบของแตทละ

โรงแรม กรณงีผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอมืรนๆ อาจทนาใหต้ไมทไดต้หต้องพวักตรดกวันตามทงีรตต้องการ 
โดยทวั รวไป โรงแรมอนพุญาตใหต้มงีผสต้เขต้าพวักใน 1 หต้องมากทงีรสพุด คมือ 3 คนเททานวันน
โรงแรมสทวนใหญทไมทมงีหต้องพวักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือมงีจนานวนจนากวัด บางโรงแรมอาจจวัดเปป็นหต้องพวักคสท และเพรรม

เตงียงเสรรมใหต้ (Extra Bed) 
ในกรณงีทงีรมงีการจวัดประชพุมนานาชาตร (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขถึนน 3-4 เททาตวัวจากราคา

ตต้นทพุนทงีรครดไวต้ บรรษวัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรวับเปลงีรยนหรมือยต้ายไปพวักเมมืองใกลต้เคงียงเพมืรอความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสวัมภาระเดดินทาง
นนนาหนวักกระเปป๋าสวัมภาระทงีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนพุญาตททานละ 1 ใบ นนนาหนวักไมทเกรน 30 กรโลกรวัม (สนาหรวับผสต้

โดยสารชวันน Economy Class) หากสวัมภาระมงีนนนาหนวักเกรน สายการบรนมงีสรทธรธ เรงียกเกป็บคทาระวางนนนาหนวักเพรรมไดต้
  



กระเปป๋าสวัมภาระทงีรสายการบรนอนพุญาตใหต้นนาขถึนนเครมืรองไดต้ ตต้องมงีนนนาหนวักไมทเกรน 7 กรโลกรวัม และมงีความกวต้าง+ยาว+สสง ไมท
เกรน 115 เซนตรเมตร หรมือ 25 เซนตรเมตร (9.75 นรนว) x 56 เซนตรเมตร (21.5 นรนว) x 46 เซนตรเมตร (18 นรนว) 

ในบางรายการทวัวรร์ ทงีรตต้องมงีบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นนนาหนวักของกระเปป๋าอาจจะถสกก นาหนดใหต้ตนรากวทามาตรฐาน
ไดต้ ทวันงนงีนขถึนนอยสทกวับขต้อกนาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสต้เดรนทางตต้องเปป็นผสต้รวับผรดชอบคทาใชต้จทายเอง

  


