
  

WONDERFUL INDONASIA
บบโรพบทโธ - บาหลลี 5 ววัน 4 คคืน

(ววัดพราหห์มนวันตห์ - มาลลิโอโบโรร่ - มหาเจดลียห์บบโรพบทโธ -  พระราชววังสบลตร่าน - 

บารร็อง แดนซห์ - หมมร่บบ้านคลินตามานลี - วลิหารตานะหห์ ลร็อต - ชบ้อปปลิปิ้งกฤษณะ เซร็นเตอรห์)

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

33,900.- เดลินทางระหวร่าง 13-17 เมษายน 2560 

ออกเดลินทางตวัปิ้งแตร่ 4 ทร่านมลีไกดห์ทบ้องถลิถิ่นชชานาญเสบ้นทางคอยดมแลและใหบ้บรลิการ ลดทวันทลี 1,000 บาท
(ไมร่มลีหวัวหนบ้าทวัวรห์จากเมคืองไทย)   

- ชบ้อปปลิปิ้งสลินคบ้าพคืปิ้นเมคืองจบใจกวันทลีถิ่ ตลาดอบบมด พลิเศษสบดๆ!! ฟรลี สตารห์บวัค ทร่านละ 1 แกบ้ว 

- แจกฟรลี ซลิมการห์ด พรบ้อมอลินเทอรห์เนร็ต ไวบ้ใหบ้ทร่านไดบ้อวัพเดพถาพเซลฟลีถิ่ ตลอดการเดลินทาง

- เดลินทางโดยสายการบลินการมดบ้า (GA) ไดบ้รวับรางววัลสายการบลินระดวับ 5 ดาว และรางววัลทลีถิ่นวัถิ่งชวัปิ้นประหยวัดทลีถิ่ดลีทลีถิ่สบดในโลก

- ชม “มหาเจดลียห์บบโรพบทโธ” มรดกโลก เจดลียห์ของพบทธศาสนาทลีถิ่ใหญร่ทลีถิ่สบดทลีถิ่สรบ้างจากหลินภมเขาไฟ

- ชม “ววัดพรามนวันตห์” สถานทลีถิ่สลิงสถลิตของเทพเจบ้าผมบ้ยลิถิ่งใหญร่ทวัปิ้งสามของศาสนาฮลินดม

- ชม “ววังสบลตร่าน” พระราชววังอวันสวยสดงดงามของกษวัตรลิยห์องคห์แรก จนกระทวัถิ่งองคห์ปวัจจบบวัน

- ชมทวัศนลียภาพทลีถิ่งดงามจวับตายามอาทลิตยห์ลวับขอบฟบ้า ณ “วลิหารทานาลร็อต”



ววันแรก สนามบลินสบวรรณภมมลิ – กรบงเทพฯ – จาการห์ตบ้า – ยอรห์คยาการห์ตบ้า – ววัดพราหมนวันทห์ - ศมนยห์เครคืถิ่องเงลิน - 
มาลลิโอโบโรร่

03.30 น.  เชร็คอลินสนามบลินสบวรรณภมมลิ อาคารผมบ้โดยสารขาออก ชวัปิ้น 4 ประตม 4  เคานห์เตอรห์ G สายการบลินการห์รมดบ้า
อลินโดนลีเซลีย 

06.35 น. ออกเดรนทางสสทจาการห์ตบ้า โดยสายการบลิน การห์รมดบ้า อลินโดนลีเซลีย เทลีถิ่ยวบลินทลีถิ่ GA 865
10.05 น.       เดลินทางถถึงสนามบลินจาการห์ตบ้า**รอเปลลีถิ่ยนเครคืถิ่อง**

หมายเหตบ  :  ระหวร่างเปลลีถิ่ยนเครคืถิ่องมลีเจบ้าหนบ้าทลีถิ่รวับลมกคบ้า  คอยดมแลเพคืถิ่อนชาลมกคบ้าไปยวังอาคารผมบ้โดยสาร
12.10 น.        เดลินทางตร่อสมร่  ยอรห์คยาการห์ตบ้า โดยเทลีถิ่ยวบลินทลีถิ่ GA208
13.30 น.   ถถึงสนามบลินยอรห์คยาการห์ตบ้า “ยร็อกยาการห์ตา”  เมมืองแหทงประววัตรศาสตรร์ พรวัรงพรต้อมดต้วยเสนทหร์ทางววัฒนธรรม

เชทน ความเงงียบสงบของววัดพพุทธและฮรนดสทงีรงดงาม นนาททานชม ววัดพราหห์มนวันตห์ ไดต้รวับการยกยทองเปป็นมรดก
โลกจาก UNESCO ในปงี 1991 หมมร่วลิหารแหร่งปรวัมบานวันของฮลินดม ลานตรงกลางของโบราณสถานแหทงนงีนมงีสรรง
ปลสกสรต้างแปดหลวัง หลวังใหญทสพุดสามหลวังเรงียงจากเหนมือจรดใตต้คมือ จวันดลี ศลิวะ มหาเทวา ขนาบขต้างดต้วยวรหาร
ขนาดเลป็กกวทา คคือ จวันดลี วลิษณบ(ทางเหนคือ) และ จวันดลี พรหมมา (ทางใตบ้) ฝวัรงตรงขต้ามทางตะววันออกคมือวรหาร
เลป็กๆ ทงีรครวัน งหนถึรงเคยบรรจพุ “พาหนะทรง” ของเทพเจต้าแตทละองคร์ เชทนววัวของพระศลิวะ(นนทลี) หงสร์ของพระ
พรหม(ฮวัสมา) และครพุฑของพระวรษณพุ ปวัจจพุบวันเหลมือแตท นนทงี ใกลต้ประตสทางเหนมือและใตต้ของพมืนนทงีรสทวนกลาง
ซถึรงมงีก นาแพงลต้อมรอบคมือวรหารราชสนานวักสองหลวังซถึรงมงีก นาแพงลต้อมรอบคมือวรหารราชสนานวักสองหลวังซถึรงมงี
ลวักษณะเหมมือนกวัน จากนวันนนนาททานสสท  ศมนยห์เครคืถิ่องเงลิน ททานจะไดต้ชมการสาธรตการทนาเครมืรองเงรนอยทางละเองียด
โดยชทางฝงีมมือทงีรประณงีต นนาททานชต้อปปรน ง ถนนมาลลิโอโบโรร่  จนาหนทายสรนคต้าหวัตถกรรมตทางๆ เชทน เครมืรองจวักรสาน
ภาพวาด ผต้าบาตรก กลทาวไดต้วทาเปป็นแหลทง รวมงานศรลปะตทางๆ ทงีรใหญททงีรสพุดแหทงหนถึรง เราจะมงีโอกาสไดต้ศถึกษา
ชงีวรตความเปป็นอยสทของคนชวาองีกดต้วย

คชถิ่า รวับประทานอาหารคชถิ่า ณ  ภวัตตาคาร
นชาทร่านเขบ้าสมร่ทลีถิ่พวัก  ณ GRAND T JOKRO YOGYAKARTA HOTEL หรคือระดวับเทลียบเทร่า 4 ดาว

ววันทลีถิ่สอง         มหาเจดลียห์บบโรพบทโธ – ววัดปะวน – ววัดเมนดบท – พระราชววังนชปิ้าสบลตร่าน – พระราชววังนชปิ้า – 
สนามบลิน ยอรห์คยาการห์ตบ้า –  บาหลลี

เชบ้า รวับประทานอาหารเชบ้า ณ หบ้องอาหารภายในโรงแรมทลีถิ่พวัก 
นนาททานเดรนทางสสท  มหาสถมปบบโรพบทโธ องคร์การยสเนสโกไดต้ประกาศใหต้บพุโรพพุทโธเปป็นมรดกโลก ในปงีพ.ศ.
2534 บพุโรพพุทโธ เปป็นสถานทงีรททองเทงีรยวทงีรมงีชมืรอเสงียงของประเทศอรนโดนงีเซงีย บพุโรพพุทโธเปป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพพุทธนรกายมหายาน  ถต้าไมทนวับนครววัดของกวัมพสชาซถึรงเปป็นทวันงศาสนสถานของศาสนาพราหมณร์-ฮรนดส
และศาสนาพพุทธ สรต้างดต้วยหรนภสเขาไฟประมาณ 2 ลต้านตารางฟพุต บนฐานสงีรเหลงีรยม หากมองจากพมืนนดรนใน
ระยะไกล บพุโรพพุทโธ คมือสถสป ซถึรงเปป็นรสปแบบของจวักรวาลทงีรมงีสทวนประกอบในแนวตวันงสามสทวนดต้วยกวัน บพุโร
พพุทธมงีทวันงหมดสรบชวันน แทนภพทวันงสามของจวักรวาลตามความเชมืรอของพพุทธศาสนานรกายมหายาน...จากนวันนชม
ววัดทางพพุทธศสนาทงีรอยส ทในบรรเวณใกลต้เคงียงบพุโรพพุทโธ คมือ ววัดปะวน แมต้จะเปป็นววัดขนาดเลป็กแตทกป็มงีศรลปะทงีร

  



งดงามนทาสนใจ จากนวันนนนาชมพทธสถานองีกแหทงหนถึรงทงีร ววัดเมนดบท  ภายในประดรษฐานพระพพุทธรสปนวั รงหต้อย
พระบาททงีรงดงามทงีรสพุด ซถึรงขนาบขต้างดต้วยรสปสลวักพระโพธรสวัตวร์ อวโลกเตศวร และพระโพธรสวัตวร์ววัชรปาณงี 

เทลีถิ่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร 
นนาททานชม “Kraton Yogyakarta” หรมือ พระราชววังสบลตร่าน ทงีรเตป็มไปดต้วยสรรงของลนนาคทาในววังและเครมืรองใชต้
กทอนทงีรกษวัตรรยร์องคร์สพุดทต้ายจะลงีนภวัยและเปลงีรยนการปกครอง ชมววังเมกะลวัง และเครมืรองบรรณาการตทางๆ และ
หต้องเกป็บโบราณววัตถพุและสรรงลนนาคทาสมวัยกทอน ประววัตรตทางๆ ทงีรมงีความเปป็นมานทาศถึกษาและมงีคทาของอารยะธรรม
ชวา ... จากนวันนชม พระราชววังนชปิ้า สถานทงีรพวักผทอนของสพุลตทาน ภายในมงีสระขนาดใหญท เพมืรอใหต้สาวสรรกนานวัล
ในวทายนนนาเลทนเบรกบานสนาราญใจ โดยมงีอาคารทงีรประทวับของสพุลตทานอยสทใกลต้ๆ สามารถมองเหป็นสาวๆ ในสระ
ไดต้อยทางชวัดเจน สทวนสระวทายนนนา ของมเหสงี และธรดาของสพุลตทานจะแยกออกไปตทางหากโดยรอบๆ จะเปป็น
สวนขนาดใหญททงีรยวังคงความสวยงาม 

เยร็น รวับประทานอาหารเยร็น ณ ภวัตตาคาร
20.30 น. ออกเดรนทางสสท เดนพารห์ซร่า โดยสายการบลิน การห์รมดบ้า อลินโดนลีเซลีย เทลีถิ่ยวบลินทลีถิ่ GA 254
22.50 น. เดรนทางถถึงทร่าอากาศยานนานาชาตลิงมระหห์ ไร เกาะบาหลลี ผทานพรธงีการตรวจคนเขต้าเมมือง“บาหลลี” ตวันงอยสทเกมือบ

กถึรงกลางของหมสทเกาะอรนโดนงีเซงีย บาหลงีเปป็นเกาะเกาะหนถึรงของประเทศอรนโดนงีเซงีย ทงีรมงีความสวยงามดต้วย
ธรรมชาตรทงีรผสมผสานกวันอยทางลงตวัวกวับววัฒนธรรมทงีรไมทเหมมือนใคร ซถึรงไดต้สมืบทอดตทอกวันมาเปป็นเวลานวับพวันปงี
มงีแหลทงททองเทงีรยวทาง 8 ววัฒนธรรมเปป็นจนานวนมาก 
นชาทร่านเขบ้าสมร่ทลีถิ่พวัก ณ HARRIS  SUNSET  ROAD  HOTEL หรคือระดวับเทลียบเทร่า 4 ดาว

ววันทลีถิ่สาม บารร็อง แดนซห์ – ศมนยห์ผบ้าบาตลิก - หมมร่บบ้านคลินตามานลี ภมเขาไฟบาตมรห์ (ภมเขาไฟคลินตามานลี) – ววัดตวัมปะกห์ซลีรลิง 
 ตลาดปราบเซลียน – อมบบด - กฤษณะ เซร็นเตอรห์

เชบ้า รวับประทานอาหารเชบ้า ณ หบ้องอาหารภายในโรงแรมทลีถิ่พวัก พรต้อมรวับอากาศบรรสพุทธรธ ทงีรแสนสดชมืรนยามเชต้าแรก
ของเมมืองสวรรคร์แหทงนงีน  จากนวันนนนาททานเดรนทางไปชมการแสดงศรลปววัฒนธรรมของบาหลงี บารร็อง ดด๊านซห์
(BARONG DANCE) เปป็นเรมืรองราวการตทอสสต้ระหวทางความชวัรวและความดงี บารป็อง คมือ ตวัวแทน ฝทายธรรมะ เปป็น
สวัตวร์ในเทพนรยาย มงีลวักษณะเปป็นตวัวสรงโตผสมมวังกร ว ทากวันวทาเคราของบารป็องมงีอนานาจในการรวักษาโรคตทางๆ
สทวนคสทปรวับของบารป็อง คมือ รวังดา ราชรนงีแหทงนรก ซถึรงชาวบาหลงีรสต้สถึกหวาดกลวัวและใหต้ความเคารพพอๆ กวัน ...นนา
ททานชม ศมนยห์ผบ้าบาตลิก ททานจะไดต้ทราบถถึงกระบวนการผลรต รสปแบบ และสงีสวันของผต้า ซถึรงมงีความแตกตทางจาก
ผต้าบาตรกทวั รวไป จากนวันนนนาททานเดรนทางขถึนนสสท   หมสทบต้านครนตามานงี ทงีรมงีอากาศเยป็นสบายตลอดทวันงปงี

เทลีถิ่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร ทร่ามกลางวลิวทลิวทวัศนห์อวันงดงามของภมเขาไฟบารห์ตมรห์ ซถึถิ่งอยมร่บรลิเวณหมมร่
บบ้านคลินตามานลี ตวันงอยสทบนระดวับความสสง 1,717 เมตร ภมเขาไฟกมนบงบารห์ตมรห์  เปป็นหพุบเขาทงีรงดงาม มงีหมอกปกคลพุม
อยทางสวยงาม บรรเวณนงีน จะมงีอากาศเยป็นตลอดทวันงปงี ใกลต้กวับภสเขาไฟ คมือ ทะเลสาบบารห์ตมรห์ เปป็นทะเลสาบซถึรงเกรด
จากการยพุบตวัวของ ภมเขาไฟดาเนา บารห์ตมรห์ ซถึรงมงีขนาดใหญททงีรสพุดและตวันงอยสทบนหลพุมปลทองภสเขาไฟทงีรยวังคพุกรพุทน นนา
ททานสสท  ววัดนชปิ้าพบศวักดลิดิ์สลิทธลิดิ์  เชมืรอกวันวทาพระอรนทรร์ทรงสรต้างขถึนนตอนทงีรเจาะพมืนนพรภพเพมืรอสรต้างบทอนนนาอมฤตชพุบชงีวรต
นวักรบของพระองคร์ วทากวันวทานนนาในสระมงีอนานาจในการรวักษาโรคภวัยตทางๆ ททานสามารถผทานชมบต้านพวักของ

  



อดงีตประธานาธรบดงีอรนโดนงีเซงีย ทงีรตวันงอยสทบนเขาใกลต้ๆ ตวัววรหาร จากนวันนอรสระใหต้เวลาททานไดต้เลมือกซมืนอสรนคต้าพมืนน
เมมืองราคาถสกมากมายเชทน ผต้าพวันคอ ผต้าโสรทงพมืนนเมมือง กระเปป๋าหนวัง ตพุตุ๊กตาไมต้แกะสลวัก พวงกพุญแจ ฯลฯ ทงีร
ตลาดปราบเซลียน สมควรแกทเวลา นนาททานเดรนทางกลวับสสทตวัวเมมือง ระหวทางทาง
ททานจะไดต้พบเหป็นชงีวรตชาวบาหลงีในชนบทตลอดสองขต้างทางทงีรรถแลทนผทาน ประทวับใจไปกวับชงีวรตความเปป็นอยสท
ทงีรเรงียบงทายเหมมือนเชทนอดงีตตลอดสองขต้างทาง นนาททานชต้อปปรน งทงีร ตลาดอมบบด เปป็นศสนยร์กลางของงานศรลปะของ
บาหลงีและของฝากราคาถสกมากมาย แบบทงีรใครไดต้มาเยมือนเกาะแหทงนงีนแลต้วตต้องไมทพลาดการมาทงีรนงีร
นนาททานชต้อปปรน งทงีรรต้านของฝาก  กฤษณะ  เซร็นเตอรห์   ใหต้ททานเลมือกซมืนอของฝากชมืรอดวังของบาหลงีเพมืรอฝาก
คนทางบต้าน  ไมทวทาจะเปป็น  ไมต้แกะสลวัก , อพุปกรณร์สปา , ภาพวาด  ฯลฯ  

คชถิ่า รวับประทานอาหารเยร็น ณ ภวัตตาคาร
นชาทร่านเขบ้าสมร่ทลีถิ่พวัก ณ HARRIS  SUNSET  ROAD  HOTEL หรคือระดวับเทลียบเทร่า 4 ดาว

ววันทลีถิ่สลีถิ่ ววัดเมร็งวลี – เบดมกวัลปห์  – ทะเลสาบบราตวัน –ววัดอมลวันดานม – วลิหารตานะหห์ ลร็อต - คมตบ้า- หาดจลิมบารวัน
เชบ้า รวับประทานอาหารเชบ้า ณ หบ้องอาหารภายในโรงแรมทลีถิ่พวัก 

นนาททานสสท  ววัดเมร็งวลี (ววัด ตามวัน อายบน) ทงีรววัดแหทงนงีน เคยเปป็นศสนยร์กลางของอาณาจวักรเรมืองอนานาจ นวับยต้อนถถึงสมวัย
ราชวงศร์เกลเกล จนถถึงปงี 1891 สรต้างในศตวรรษทงีร 17 มงีคสเมมืองลต้อมรอบเปป็นทงีรเกป็บดวงวรญญาณของ 3 ภพ 3
โลกสวยงามมาก จากนวันนนนาททานเดรนทางสสท เทมือกเขาทงีรมงีอากาศหนาวเยป็นตลอดปงี “เทคือกเขา เบดมกวัล” ผทานชมไรท
ผวัก, ผลไมต้เมมืองหนาว และหมสทบต้าน ทงีรสวยงามทงีรตวันงอยสทบนเทมือกเขา ชมสวนดอกไมต้นานาชาตร 

เทลีถิ่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร 
 นนาททานชม ปบรา อมลวัน ดานม บราตวัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรมือเรงียกสวันนๆ วทา ววัดอมลวัน ดานม บราตวัน ทงีรอยสทใน

ระดวับความสสง 4,300 ฟพุต จากระดวับนนนาทะเล ตวันงอยสทบรรเวณกลางนนนารรมทะเลสาบบราตวัน มงีฉากหลวังเปป็นภสเขาไฟ
สสงทะมถึน บางชทวงถสกควั รนดต้วยปพุยเมฆสงีขาว  ใชต้ทนาพรธงีทางศาสนาพพุทธและฮรนดส รวมทวันงอพุทรศแดทเทวงี ดานส เทพ
แหทงสายนนนา มงีลวักษณะเดทนตรงศาลาซถึรงมงีหลวังคาทรงสสงทงีรรงียกวทาเมรพุ มพุงดต้วยฟางซต้อนกวันถถึง 11 ชวันน สวยงาม
มากททานจะไดต้สวัมผวัสกวับอากาศหนาวเยป็นตลอดทวันงปงีววัดแหทงนงีน ตวันงอยสทรรม ทะเลสาบบราตวัน (Lake Bratan) เปป็น
ทะเลสาบทงีรมงีมนตร์ขลวังฉากหลวังคมือทพุทงนาขวันนบวันไดทงีรคทอย ๆ ลาดตนราลง เปป็นทะเลสาบทงีรมงีชมืรอเสงียง ซถึรงมงีรงีสอรร์ท
ใหต้นวักททองเทงีรยวทงีรตต้องการธรรมชาตรแบบทพุทงหญต้า ทต้องนา และภสเขาไดต้เขต้าพวักดต้วย ในตอนเชต้าหากปราศจาก
หมอกจะไดต้เหป็นวรวทงีรสวยงามของยอดเขาครนตามณงี (Kintamani) เมาตร์อากพุง (Mount Angung) เรมืรอยไปจนถถึง
ทางทรศตะววันออก นนาททานเดรนทางสสทจพุดชมวรวทงีรงดงามทงีรสพุดของเกาะบาหลงี ทงีร วลิหารตานะหห์ ลร็อต ววัดแหทงนงีนตวันง
อยสทเหนมือผมืนดรนบนแททนหรนซถึรงเกรดจากการถสกคลมืรนกวัดเซาะ หอสงีดนาและเถาไมต้เลมืนอยเหนมือหนต้าผาของตานะหร์
ลป็อต ชวนใหต้ระลถึกถถึงภาพ วาดอวันประณงีตของจงีน คสหาทงีรรายรอบววัดคมือทงีรอาศวัยของงสศวักดรธ สรทธรธ  ซถึรงอยสทอยทาง
สวันโดษโดยไมทถสกรบกวน อนพุญาตใหต้เขต้าไปขต้างในไดต้เฉพาะผสต้มาสวักการะเททานวันน แตทนวักททองเทงีรยวสามารถขถึนน
ชมทวัศนงียภาพทงีรงามจวับตายามอาทรตยร์ลวับขอบฟต้าไดต้บนเขาลสกใกลต้ก วัน สถานทงีรแหทงนงีน จถึงเปป็นทงีรรสต้จวักในนาม ตา
นะหห์ ลร็อต หรคือ“ดลินแดนในทะเล”   นชาทร่านสมร่แหลร่งชบ้อปปลิปิ้งยร่าน คมตบ้า เซนเตอรห์  เพมืรอใหต้ททานไดต้ชป็อปปรน งอยทาง

  



จพุใจกวับสรนคต้าแบรนดร์เนมทวันงหลาย อาทรเชทน ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอมืรนๆ องีกมากมายใน
ราคาทงีรคพุณพอใจ 

เยร็น รวับประทานอาหารเยร็น ณ  ภวัตตาคารรลิมชายหาดจลิมบารวัน (JIMBARAN BEACH) บรลิการทร่านดบ้วยอาหาร
ทะเล เลลิศรสพรบ้อมนชปิ้าจลิปิ้มรสเดร็ด ทร่ามกลางบรรยากาศอวันแสนโรแมนตลิก ยามพระอาทลิตยห์ตกดลิน
นชาทร่านเขบ้าสมร่ทลีถิ่พวัก ณ HARRIS  SUNSET  ROAD  HOTEL  หรคือระดวับเทลียบเทร่า 4 ดาว

ววันทลีถิ่หบ้า กฤษณะ เซร็นเตอรห์ – สนามบลินบาหลลี-จาการห์ตบ้า – กรบงเทพฯ
เชบ้า รวับประทานอาหารเชบ้า ณ หบ้องอาหารภายในโรงแรมทลีถิ่พวัก

ไดบ้เวลาสมควร นชาทร่านเดลินทางสมร่สนามบลิน
09.25 น. ออกเดรนทางจากเดนพาซารห์ โดยสายการบลินการมดบ้า อลินโดนลีเซลีย สมร่กร บงเทพ  เทลีถิ่ยวบลินทลีถิ่ GA 403
10.25 น. แวะตร่อเครคืถิ่องทลีถิ่สนามบลินจาการห์ตบ้า
12.35 น.  ออกเดรนทางจากจาการห์ตบ้า โดยเทลีถิ่ยวบลินทลีถิ่ GA 862
16.15 น.  ถถึงสนามบลินสบวรรณภมมลิกรบงเทพฯ โดยสววัสดลิภาพ

********************** ขอบคคณทคกทท่านททที่ใชช้บรริการ **********************

ขบ้อควรควรทราบ : 
 สชาหรวับทร่านทลีถิ่ตบ้องออกตวัตั๋วภายในประเทศ (เครคืถิ่องบลิน, รถทวัวรห์, รถไฟ) กรบณาสอบถามเจบ้าหนบ้าทลีถิ่ฝร่ายขายกร่อนทชาการออกตวัตั๋ว

เนคืถิ่องจากสายการบลินอาจมลีการปรวับเปลลีถิ่ยนไฟลห์หรคือเวลาบลิน โดยไมร่ไดบ้แจบ้งใหบ้ทราบลร่วงหนบ้า

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
ออัตราคค่าบรริการเทศกาลวอันหยยด 
-  ออกเดลินทางตวัปิ้งแตร่   4   ทร่านขถึปิ้นไป ลด   1,000   บาท ไมร่มลีหวัวหนบ้าทวัวรห์  มลีไกดห์ทบ้องถลิถิ่นชชานาญเสบ้นทางคอยดมแล
-  ออกเดลินทาง   15   ทร่าน ชถึปิ้นไป  มลีหวัวหนบ้าทวัวรห์จากเมคืองไทยและไกดห์ทบ้องถลิถิ่นชชานาญเสบ้นทางคอยดมแล

  

กชาหนดการดลินทาง
ผมบ้ใหญร่ พวัก

หบ้องละ 2-3
ทร่าน

เดร็ก อายบ 2-12 ปลี พวักเดลีถิ่ยว

เพลิถิ่มทร่านละ
พวักกวับ 1
ผมบ้ใหญร่

พวักกวับ 2 ผมบ้ใหญร่ มลี
เตลียง

พวักกวับ 2 ผมบ้ใหญร่
ไมร่มลีเตลียง

13-17 เมษายน 2560 33,900 32,900 31,900 6,000
 



อวัตรานลีปิ้รวม

 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 (เงมืรอนไขตามกรมธรรมร์)
อวัตรานลีปิ้ไมร่รวม
 คทาดนาเนรนการทนาหนวังสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนงียมในการยมืรนใบอนพุญาตเขต้า-ออกเมมืองสนาหรวับคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตวัว อาทร คทาโทรศวัพทร์, คทาซวักรงีด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากทงีรระบพุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืรองดมืรมทงีรสวัรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทงีรบรรษวัทฯ จวัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกวันเปป็นกรณงีพรเศษ
 คทานนนาหนวักกระเปป๋าสวัมภาระทงีรเกรนกวทาสายการบรนกนาหนด
 คทาภาษงีมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษงีหวัก ณ ทงีรจทาย 3%
 คทาทรปพนวักงานขวับรถ , ไกดร์ทต้องถรรน มาตรฐานววันละ 3 USD.x 5 ววัน =  15 USD.
เงคืถิ่อนไขการเดลินทาง
 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 ป็บเฉพาะคทาใชต้จทายทงีรเกรดขถึนน
ตามจรรงเททานวันน เชทน คทาตวั ตวเครมืรองบรน, คทาวงีซทาในกรณงีทงีรยมืรนวงีซทาแลต้ว และคทาวางมวัดจนาหต้องพวัก ฯลฯ

ขบ้อกชาหนดและเงคืถิ่อนไข
ราคาทงีรแสดงขต้างตต้น ตต้องมงีผสต้เดรนทาง 4 ททานขถึนนไป หากครบ 20 ททานมงีหวัวหนต้าทวัวรร์เดรนทางพรต้อมคณะ

โรงแรมอาจมงีการเปลงีรยนแปลง เทงียบเททาในระดวับเดงียวกวัน

ราคาดวังกลทาวขต้างตต้น เปป็นเพงียงการเสนอราคาเททานวันน ทวันงนงีน ขถึนนอยสทกวับสถานะทงีรนวั รงวทางของตวั ตวเครมืรองบรน และสถานะหต้องพวัก
ราคาดวังกลทาวอาจมงีการเปลงีรยนแปลงโดยมรไดต้แจต้งใหต้ทราบลทวงหนต้า

  



หากไดต้รวับการยมืนยวันสถานะเรงียบรต้อยแลต้ว ตต้องทนาการชนาระเงรนทวันทงี หรมือ ขถึนนอยสทกวับเงมืรอนไขทงีรทางสายการบรนและทาง
โรงแรมกนาหนดขถึนนมา

การสชารองทลีถิ่นวัถิ่งและชชาระเงลิน
 ยคืนยวันการสชารองทลีถิ่นวัถิ่งกวับเจต้าหนต้าทงีรฝทายขาย พรบ้อมสร่งสชาเนาหนวังสคือเดลินทาง 
 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 ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมงีเงมืรอนไข

และขอสงวนสรทธรธ ในการคมืนเงรนมวัดจนา
 หลวังจากสนารองทงีรนวั รงเรงียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทงีรฝทายขายจะนวัดววัน-เวลา ไปรวับหนวังสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนทงีรแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพมืรอดนาเนรนการยมืรนขอวงีซทา (สนาหรวับประเทศทงีรตต้องทนาวงีซทา)

การยกเลลิก
 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 ทวันงนงีน ตต้องไมทอยสท
ในเงมืรอนไขตวั ตวทงีรไมทอนพุญาตใหต้เปลงีรยนชมืรอ และไมทอนพุญาตใหต้คมืนบวัตรโดยสาร

 หากททานยกเลรกการเดรนทาง อวันเนมืรองมาจากบพุคคลใดบพุคคลหนถึรงในคณะของททานไมทไดต้รวับการพรจารณาวงีซทาไมทวทาดต้วย
เหตพุผลใด ๆ กป็ตามอวันเปป็นการพรจารณาจากสถานฑสต ซถึรงการยกเลรกเฉพาะบพุคคลหรมือการยกเลรกพรต้อมก วันทวันงหมด ใหต้
ถมือเปป็นการยกเลรกตามเงมืรอนไขของววันเวลาทงีรยกเลรกดวังกลทาวขต้างตต้น 

ตวัตั๋วเครคืถิ่องบลิน
ตวั ตวเครมืรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลวับพรต้อมกวัน หากตต้องการเลมืรอนววันเดรนทางกลวับ ททานตต้องชนาระคทาใชต้จทายทงีรสาย

การบรนเรงียกเกป็บ และการจวัดทงีรนวั รงของกรพุตุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก นาหนด ทางบรรษวัทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้ 
คทาภาษงีสนามบรน, คทาภาษงีนนนามวันเชมืนอเพลรงและคทาประกวันวรนาศภวัยทางอากาศ ครดตามอวัตราทงีรทางสายการบรนแจต้ง ณ ววันทงีรออก

ราคาขาย หากสายการบรนมงีการปรวับขถึนนราคาในภายหลวัง ถมือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนทงีรเพรรม ทางบรรษวัทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการเรงียก
เกป็บตามความเปป็นจรรง ณ ววันทงีรออกตวั ตว

  



โรงแรมและหบ้องพวัก
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

กระเปป๋าและสวัมภาระเดลินทาง
นนนาหนวักกระเปป๋าสวัมภาระทงีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนพุญาตททานละ 1 ใบ นนนาหนวักไมทเกรน 30 กรโลกรวัม (สนาหรวับผสต้

โดยสารชวันน Economy Class) หากสวัมภาระมงีนนนาหนวักเกรน สายการบรนมงีสรทธรธ เรงียกเกป็บคทาระวางนนนาหนวักเพรรมไดต้
กระเปป๋าสวัมภาระทงีรสายการบรนอนพุญาตใหต้นนาขถึนนเครมืรองไดต้ ตต้องมงีนนนาหนวักไมทเกรน 7 กรโลกรวัม และมงีความกวต้าง+ยาว+สสง ไมทเกรน

115 เซนตรเมตร หรมือ 25 เซนตรเมตร (9.75 นรนว) x 56 เซนตรเมตร (21.5 นรนว) x 46 เซนตรเมตร (18 นรนว) 
ในบางรายการทวัวรร์ ทงีรตต้องมงีบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นนนาหนวักของกระเปป๋าอาจจะถสกก นาหนดใหต้ตนรากวทามาตรฐานไดต้

ทวันงนงีนขถึนนอยสทกวับขต้อกนาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสต้เดรนทางตต้องเปป็นผสต้รวับผรดชอบคทาใชต้จทายเอง

  


