
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

22,900.- 
เดนิทางระหว่างเดอืน ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 

- พาท่านลิม้รสอาหารพืน้เมอืงบาหล ี“Crispy duck”  

- ชมทศันียภาพทีง่ดงามจบัตายามอาทติย์ลบัขอบฟ้า ณ “วหิารทานาลอ็ต” 

- ชมการแสดงศิลปะวฒันธรรมของบาหล ี“บาร็อง แดนซ์” การต่อสู้ระหว่างความช่ัวและความด ี

-ชมความสวยงามและความอลงัการของ มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien 

-ชมวฒันธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านลอยน า้ “Kampong Ayer” และชม”ลงิจมูกยาว” 

ซ่ึงเป็นสัตว์ทีห่าดูได้ยากในปัจจุบัน! 

-ชมความยิง่ใหญ่อลงัการของมสัยดิทองค า “Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque” 

-ชมสะพานสมเด็จพระราชินีรายา อสิตรี เป็งงีรัน อานะก์ ฮัจญะห์ สเลฮา สะพานขงึแห่งแรกของประเทศบรูไน 

 

 

 

 

WONDERFUL INDONASIA 

บรูไน - บาหล ี5 วนั 4 คนื 
 

       ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและให้บริการ  
 

 
 
 



 

    

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– บรูไน - สะพานสมเดจ็พระราชินีรายา อสิตรี เป็งงรัีน อานะก์ ฮัจญะห์ สเลฮา 

11.30 น.   เช็คอนิสนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน รอยลั บรูไน
(Royal Brunei) 

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบันดาเสรีเบกาวนั โดยสายการบิน รอยลั บรูไน(Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI514 
17.15 น.        เดนิทางถึงสนามบิน Brunei International Airport  ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ ประเทศไทย 
 1 ชัว่โมง  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ  ภัตตาคาร  

หลงัจากนั้นน าท่านถ่ายภาพภูมิทศันอ์นังดงามของทั้งสองฝ่ังของแม่น ้าบรูไน สะพานสมเด็จพระราชินีรายา 
อสิตรี เป็งงรัีน อานะก์ ฮัจญะห์ สเลฮา (Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Bridge) หรือสะพาน
หมู่บา้นน ้า (Water Village Bridge) ซ่ึงเป็นสะพานขึงแห่งแรกของประเทศบรูไน 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ  THE CENTREPOINT HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง           บรูไน – พระราชวงั Istana Nurul  Iman – มสัยิด Omar Ali Saiffuddien – พพิธิภัณฑ์ Royal  

  Regalia – หมู่บ้านกลางน า้+ล่องเรือชมลงิจมูกยาว – พพิธิภัณฑ์เทคโนโลยมีาเลย์ - มสัยดิ Jame Asr  

  Hassanil Bolkiah – บาหล ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  

น าท่านผา่นชมและถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวงั Istana Nurul Imanเป็นท่ีประทบัของสุลต่านและพระ
ราชวงศแ์ห่งบลไูน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1987 และมีมลูค่ากวา่ 1.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ภายในของพระราชวงั
ถกูตกแต่งอยา่งประณีตดว้ยวสัดุชั้นดี และประกอบไปดว้ย 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง และ 5 สระน ้า 
นอกจากน้ี ยงัมีหอ้งจดัเล้ียงขนาดใหญ่ซ่ึงบรรจุไดถึ้ง 5,000 คนเลยทีเดียว ท่ีส าคญัยงัพร้อมไปดว้ยเคร่ือง
อ านวยความสะดวกมากมาย หลงัจากนั้นน าท่านผา่นชมและถ่ายรูปดา้นนอก  มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien  
เป็นมสัยิด เก่าแก่ศูนยร์วมจิตใจและเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีสุดของศาสนาอิสลามในบรูไน ตั้งอยูก่ลางกรุงบนั
ดาร์เสรีเบกาวนั เมืองหลวงและเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีวิจิตรงดงามเลอค่าจนไดช่ื้อ
วา่เป็นมินิทชัมาฮาล สุลต่านโอมาร์ อาลีไซฟุดดิน ท่ี 3 พระราชบิดาของสุลต่านองคปั์จจุบนัเป็นผูอ้อกแบบ
และดูแลการก่อสร้างดว้ย พระองคเ์อง มสัยิดแห่งน้ีมีความสูง 52 เมตรโดมทรงกลมบนหลงัคาสร้างจากทอง
บริสุทธ์ิ พ้ืนดา้นในปูดว้ยหินอ่อน ภายในสุเหร่าปูพ้ืนดว้ยหินอ่อนจากอิตาลี และพรมท่ีสัง่ทอพิเศษผืนใหญ่
มหึมา ความโดดเด่นของมสัยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน คือความสวยสง่าเสมือนเป็นมสัยิดศกัด์ิสิทธ์บนเกาะ
เลก็ๆและจะมีทางเดินเช่ือม ไปยงัเรือท่ีอยูก่ลางน ้า น าท่านชม  พพิธิภัณฑ์ Royal Regalia (รอยลัเรกกาเลีย) 
ตั้งอยูใ่จกลางกรุงบนัดาร์ เสรี เบกาวนัไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีสมบติัลา้ค่าและน่าชมท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของทวีปเอเชีย เป็นสถานท่ีรวบรวมขา้วของและเคร่ืองใชซ่ึ้งลว้นแลว้แต่หาค่ามิไดข้องสุลต่านองค์
ปัจจุบนั มีทั้งราชรถทองค า ฉลองพระองคท์องค า เคร่ืองทรงทองค า อาวธุทองค าลว้นเป็นทองค าไปทุกส่ิง
อยา่ง รวมทั้งมีการแสดงพระราชประวติัขององคสุ์ลต่านและเคร่ืองราชบรรณาการจากนานาประเทศ ท่ีมี
ความวิจิตรงดงามสูงค่าแบบหาดูไดย้าก เช่น คริสตลั หยก งาชา้ง และยงัมีพระท่ีนัง่จ าลองมาใหไ้ดช้มกนั 



 

    

ไฮไลทข์องท่ีน่ี ไดแ้ก่ หอ้งเลก็ ๆ ท่ีจ าลองขบวนพาเหรดและการตกแต่งอนัสวยงาม เน่ืองในวโรกาส
ครบรอบ 25 ปีท่ีองค ์สุลต่านข้ึนครองราชย ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า   “Kampong Ayerกมัปงไอเยอร์” หมู่บา้นกลางน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ชมศิลปะการสร้างบา้นเรือนนบัพนับริเวณปากแม่น ้าบรูไน และการคมนาคมอนัแปลกตา ชาวยโุรปใรยคุ
แรกท่ีเขา้มาท่ีบรูไน เรียกขานหมู่บา้นกลางน ้าน้ีวา่ เวนิซแห่งตะวนัออก หมู่บา้นกลางน ้า ซ่ึงจดัไดว้า่เป็น
ชุมชนกลางน ้าท่ีใหญ่แห่งหน่ึงบนโลก โดยมีทั้งส้ิน42หมู่บา้น ประชากรอาศยัร่วม30,000กวา่คน การสญัจร
ไปมานั้นจะมีเรือสป๊ีดโบ๊ทแบบบรูไน(กคื็อเรือไมติ้ดเคร่ืองยนต)์คอยใหบ้ริการ  เน่ืองดว้ยชุมชนกลางน ้าแห่ง
น้ี จดัเป็นชุมชนกลางน ้าท่ีใหญ่แห่งนึงบนโลก บนชุมชนก็เลยมี สถานีดบัเพลิง สถานีต ารวจ มสัยิด 
นอกจากน้ียงัมีโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร เหมือนชุมชนบนฝ่ัง และสะพานท่ีทอดยาวสู่ชุมชนกลางน ้า  

 จากนั้นน าท่านล่องเรือชม ลงิจมูกยาว “ลงิโพรบอสซิส” ลิงท่ีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกวา่ลิงชนิดใด 
และพบเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น อาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น ้าของอุทยานแห่งชาติบาโก 
ลิงจมกูยาว มีช่ือเรียกในภาษาถ่ินของชนพ้ืนเมืองวา่ "ออรัง เบลนัดา" (Orang Belanda) หมายถึง "ชาวดตัช"์ 
(Orang-คน, มนุษย;์ Belanda-ชาวดตัช)์ อนัเน่ืองจากจมูกท่ีใหญ่โตเหมือนกบัดั้งจมูกของชาวดตัช ์ หลงัจาก
นั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์ Malay Technologyชมการจ าลองรูปแบบการใชชี้วิต และจดัแสดงขา้วของ

เคร่ืองใชใ้นอดีตของชาวบรูไน จากนั้นน าท่านชม มัสยดิJame Asr Hassanil Bolkiahสร้างข้ึนในโอกาส
ฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบนั มสัยิดทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน 
และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก 
เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ  ภัตตาคาร  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน Brunei International Airport 

20.25 น.         เดนิทางต่อสู่ เดนพาร์ซ่า ประเทศอนิโดนีเซีย โดยเที่ยวบินที่ BI757 
22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระห์ ไร เกาะบาหล ี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง“บาหล”ี ตั้งอยูเ่กือบ

ก่ึงกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีเป็นเกาะเกาะหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีความสวยงามดว้ย
ธรรมชาติท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนใคร ซ่ึงไดสื้บทอดต่อกนัมาเป็นเวลานบัพนัปี 
มีแหล่งท่องเท่ียวทาง8วฒันธรรมเป็นจ านวนมาก  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ  FONTANA HOTEL OR B HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัที่สาม   บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วดัตมัปะก์ซีริง 
   ตลาดปราบเซียน – อูบุด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั พร้อมรับอากาศบริสุทธ์ิท่ีแสนสดช่ืนยามเชา้แรก

ของเมืองสวรรคแ์ห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ 
(BARONG DANCE) เป็นเร่ืองราวการต่อสูร้ะหวา่งความชัว่และความดี บาร็อง คือ ตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็น
สตัวใ์นเทพนิยาย มีลกัษณะเป็นตวัสิงโตผสมมงักร วา่กนัวา่เคราของบาร็องมีอ านาจในการรักษาโรคต่างๆ 



 

    

ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซ่ึงชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลวัและใหค้วามเคารพพอๆ กนั...น า
ท่านชม ศูนย์ผ้าบาตกิ ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนัของผา้ ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
ผา้บาติกทัว่ไป จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่  หมู่บา้นคินตามานี ท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางววิทิวทัศน์อนังดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซ่ึงอยู่บริเวณ

หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกนุูงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาท่ีงดงาม มีหมอกปก
คลุมอยา่งสวยงาม บริเวณน้ีจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี ใกลก้บัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซ่ึง

เกิดจากการยบุตวัของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและตั้งอยูบ่นหลุมปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่น 

น าท่านสู่ วดัน า้พุศักดิ์สิทธ์ิ  เช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสร้างบ่อน ้าอมฤตชุบ
ชีวิตนกัรบของพระองค ์ วา่กนัวา่น ้าในสระมีอ านาจในการรักษาโรคภยัต่างๆ ท่านสามารถผา่นชมบา้นพกั
ของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร จากนั้นอิสระใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
พ้ืนเมืองราคาถกูมากมายเช่น ผา้พนัคอ ผา้โสร่งพ้ืนเมือง กระเป๋าหนงั ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั พวงกญุแจ ฯลฯ ท่ี 
ตลาดปราบเซียน สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง ระหวา่งทาง 

 ท่านจะไดพ้บเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองขา้งทางท่ีรถแล่นผา่น ประทบัใจไปกบัชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีเรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองขา้งทาง น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดอูบุด เป็นศูนยก์ลางของงานศิลปะของ
บาหลีและของฝากราคาถกูมากมาย แบบท่ีใครไดม้าเยือนเกาะแห่งน้ีแลว้ตอ้งไม่พลาดการมาท่ีน่ี 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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วนัที่ส่ี  วดัเมง็ว ี– เบดูกลัป์ – ทะเลสาบบราตนั –วดัอูลนัดานู – วหิารตานะห์ ลอ็ต – จมิบารัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  
 น าท่านสู่ วดัเมง็ว ี (วดั ตามนั อายุน) ท่ีวดัแห่งน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรเรืองอ านาจ นบัยอ้นถึงสมยั

ราชวงศเ์กลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษท่ี 17 มีคูเมืองลอ้มรอบเป็นท่ีเกบ็ดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 
โลกสวยงามมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาท่ีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี “เทือกเขา เบดูกลั” ผา่นชมไร่
ผกั, ผลไมเ้มืองหนาว และหมู่บา้น ท่ีสวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขา ชมสวนดอกไมน้านาชาติ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านชม ปุรา อูลนั ดานู บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ วา่ วดัอูลนั ดานู บราตนั ท่ีอยูใ่น

ระดบัความสูง 4,300 ฟุต จากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟ
สูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว  ใชท้ าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพ
แห่งสายน ้า มีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกวา่เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก
ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีวดัแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็น
ทะเลสาบท่ีมีมนตข์ลงัฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย ๆ ลาดต ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ท
ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจาก
หมอกจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอ์ากงุ (Mount Angung) เร่ือยไปจนถึง
ทางทิศตะวนัออก น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ี วหิารตานะห์ ลอ็ต วดัแห่งน้ี



 

    

ตั้งอยูเ่หนือผืนดินบนแท่นหินซ่ึงเกิดจากการถกูคล่ืนกดัเซาะ หอสีด าและเถาไมเ้ล้ือยเหนือหนา้ผาของตานะห์ 
ลอ็ต ชวนใหร้ะลึกถึงภาพ วาดอนัประณีตของจีน คูหาท่ีรายรอบวดัคือท่ีอาศยัของงูศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงอยูอ่ยา่ง
สนัโดษโดยไม่ถกูรบกวน อนุญาตใหเ้ขา้ไปขา้งในไดเ้ฉพาะผูม้าสกัการะเท่านั้น แต่นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึน
ชมทศันียภาพท่ีงามจบัตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้าไดบ้นเขาลกูใกลก้นั สถานท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม ตา

นะห์ ลอ็ต หรือ“ดนิแดนในทะเล”    

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) บริการท่านด้วย ด้วย
ร้านอาหารบรรยากาศสุดพิเศษ อ่ิมอร่อยกบัเมนูซีฟู้ ด อ่อนพร้อมชมวิวท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโร
แมนติกยามพระอาทิตยต์กดิน 
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วนัที่ห้า   บาหล ี- บรูไน – กรุงเทพฯ 

เช้า น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระห์ ไร เพ่ือเดินทางต่อไปยงักรุงบนัดาเสรีเบกาวนั บรูไน 

 (อาหารเช้า เป็นBOX SET จากทางโรงแรม) 

07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงบันดาเสรีเบกาวนั โดยสายการบิน รอยลั บรูไน(Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI758  
09.40 น.        เดนิทางต่อสู่สนามบิน Brunei International Airport  ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชม.)  
10.55 น.  ออกเดินทางจากกรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน(Royal Brunei) 

  สู่กรุงเทพ  เที่ยวบินที่ BI513 

12.40น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

**************************************************************************************************** 
 
ข้อควรควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

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

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป  ไม่มหัีวหน้าทวัร์  มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 
-ออกเดินทาง 15 ท่าน ขึน้ไป  มหัีวหน้าทวัร์จากเมอืงไทยและไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่  

มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

04-08 // 11-15//18-22 ธ.ค.61 

08-12 //15-196 // 22-26 ม.ค.62 

05-09//12-16 ก.พ. 62 

26  ก.พ. – 02 ม.ีค.62 

05-09 //12-16//19-23//26-30 ม.ีค.62 

22,900 22,900 21,900 20,900 6,000 

25-29 ธ.ค.61 25,900 25,900 24,900 21,900 6,000 

โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการเปลีย่นแปลง เช่น สลบัทีท่่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋เด่ียว ราคาข้ึนอยูก่บัวนัท่ีเดินทาง) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์                                         
 
 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 



 

    

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ , ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 3 USD.x 5 วนั =  15 USD. 

 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในแต่ละคร้ัง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 4 ท่าน   หากมีผูเ้ดินทางตั้งแต่ 20 

ท่านข้ึนไปมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 
 ราคาท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป หากครบ 20 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 

 โรงแรมอาจมีการเปล่ียนแปลง เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานะท่ีนัง่วา่งของตัว๋เคร่ืองบิน และสถานะหอ้งพกั 
ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 หากไดรั้บการยืนยนัสถานะเรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการช าระเงินทนัที หรือ ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีทางสายการบินและทาง
โรงแรมก าหนดข้ึนมา 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

1. ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
2. ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
3. จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 



 

    

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย
การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
 
โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 



 

    

 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


