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WONDERFUL INDONESIA 

เทีย่ว2เมอืงสุดโรแมนตกิระดบั5ดาว 

DELUXE บุโรพุทโธ – บาหล ี5 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง : กมุภาพนัธ์ – ตุลาคม 2561  
ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ปไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและให้บริการ  

- ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมอืงจุใจกนัที ่ตลาดอบูุด พเิศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว 

- แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอนิเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อพัเดพถาพเซลฟ่ี ตลอดการเดินทาง 

- พเิศษ!! ให้ท่านพกัผ่อนด้วยการนวด SPA แบบต้นต ารับสไตล์บาหลแีท้  

- พกัโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาวทีบ่าหล ีติดหาดคูต้า,รีสอร์ททีอู่บุด และพกัรีสอร์ทสุดชิคทีใ่กล้บุโรพทุโธทีสุ่ด 

- เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวลัสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวลัทีน่ั่งช้ันประหยดัทีด่ีทีสุ่ดในโลก 

- ชมทศันียภาพทีง่ดงามจบัตายามอาทติย์ลบัขอบฟ้า ณ วหิารทานาลอ็ต 

- ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ 

- ตื่นตาตื่นใจกบัโชว์ระบ าไฟ Kecak Dance หรือ Kecak Fire Dance   

- ดินเนอร์ริมชายหาดจิมบารัน ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

39,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วดัพราหมนันท์  

03.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G   สายการ
บินการ์รูด้าอินโดนีเซีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.35 น. ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบินการ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 
09.55 น. เดินทางถึง สนามบินจาการ์ต้า**รอเปลีย่นเคร่ือง** 
 หมายเหตุ  : ระหว่างเปลีย่นเคร่ืองมเีจ้าหน้าที่รับลูกค้า คอยดูแลเพือ่น าลูกค้าไปยงัอาคารผู้โดยสาร 
12.10น. เดินทางต่อสู่ ยอร์คยาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA208  
13.25 น.    เดินทางถึง สนามบินยอร์คยาการ์ต้า “ยอ็กยาการ์ตา” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ พร่ังพร้อมดว้ยเสน่ห์ทางวฒันธรรม 

เช่น ความเงียบสงบของวดัพุทธและฮินดูท่ีงดงาม จากนั้นน าท่านชม วดัพราหมนันต์ ไดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดก
โลกจาก Unesco ในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานนั ของฮินดู ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งน้ีมีส่ิงปลกูสร้าง
แปดหลงั หลงัใหญ่สุดสามหลงัเรียงจากเหนือจรดใตคื้อ จนัดี ศิวะ มหาเทวา ขนาบขา้งดว้ยวิหาร ขนาดเลก็กวา่ คือ 
จนัดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จนัดี พรหมมา (ทางใต)้ ฝ่ังตรงขา้มทางตะวนัออกคือวิหารเลก็ ๆ ท่ีคร้ังหน่ึงเคยบรรจุ 
“พาหนะทรง” ของเทพเจา้แต่ละองค ์ เช่นววัของพระศิวะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮสัมา) และครุฑของพระ
วิษณุ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั เป็นรีสอร์ทที่ใกล้กบับุโรพุทโธที่สุดและสามารถมองเห็นววิสวยๆได้อย่างชัดเจน ท่ามกลาง

บรรยากาศที่เงยีบสงบ สะดวกสบาย 

  MANOHARA HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.manoharaborobudur.com/ 

 

วนัที่สอง มหาเจดีย์บุโรพุทโธ(ชมพระอาทิตย์ขึน้) – วงัสุลต่าน – ถนนมาลโิอโบโร่ – เดนปาซาร์ 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ มหาสถูปบุโรพุทโธ เพ่ือพาท่านไปชมพระอาทิตยข้ึ์น(Sunrise Tour) เพ่ือชมความสวยงามแสง
แรกของวนัใหม่ ฉาบใหทุ้กส่ิงท่ีแสงอาทิตยต์กกระทบเป็นสีทอง ทั้งความยิ่งใหญ่ของมหาสถปูบุโรพุทโธ และเตม็
ไปดว้ยเร่ืองราว ควรค่าแก่การไปเยือนสกัคร้ังในชีวิต  องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพุทโธเป็นมรดกโลก ในปี
พ.ศ. 2534 บุโรพุทโธ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถา้ไม่นบันครวดัของกมัพชูาซ่ึงเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนา
พุทธ สร้างดว้ยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ลา้นตารางฟุต บนฐานส่ีเหล่ียม หากมองจากพ้ืนดินในระยะไกล บุโรพุทโธ 
คือสถปู ซ่ึงเป็นรูปแบบของจกัรวาลท่ีมีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนดว้ยกนั บุโรพุทธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพ
ทั้งสามของจกัรวาลตามความเช่ือของพุทธศาสนานิกายมหายาน 

http://www.manoharaborobudur.com/
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรือ พระราชวงัสุลต่าน ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงของล ้าค่าในวงัและเคร่ืองใช้

ก่อนท่ีกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยจะล้ีภยัและเปล่ียนการปกครอง ชมวงัเมกะลงั และเคร่ืองบรรณาการต่างๆ และหอ้งเก็บ
โบราณวตัถุและส่ิงล ้าค่าสมยัก่อน ประวติัต่างๆ ท่ีมีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนมาลโิอโบโร่ จ าหน่ายสินคา้หตัถกรรมต่างๆ เช่น เคร่ืองจกัรสาน ภาพวาด ผา้บาติก กล่าวไดว้า่

เป็นแหล่ง รวมงานศิลปะต่างๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง เราจะมีโอกาสไดศึ้กษาชีวิตความเป็นอยูข่องคนชวาอีกดว้ย  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินยอร์คยาการ์ต้า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
20.30 น. ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ เกาะบาหล ีอนิโดนีเซีย โดยสายการบินการ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 254 
22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหล ีตั้งอยูเ่กือบก่ึงกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีเป็นเกาะ

เกาะหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีความสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัวฒันธรรมท่ีไม่
เหมือนใคร ซ่ึงไดสื้บทอดต่อกนัมาเป็นเวลานบัพนัปี มีแหล่งท่องเท่ียวทาง8วฒันธรรมเป็นจ านวนมาก น าท่านผา่น
ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร   
น าท่านเข้าสู่ที่พกัสุดหรูระดบั 5 ดาวที่บาหล ีกบับรรยากาศสุดโรแมนตกิติดหาดคูต้า  
ANVAYA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

http://www.santika.com/indonesia/kuta/anvaya-beach-resorts-bali/ 

 

วนัที่สาม ศูนย์ผ้าบาตกิ – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วดัตมัปะซีริง – ตลาดอูบุด –  
  Kecak Fire Dance 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาตกิ ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสนัของผา้ ซ่ึงมีความแตกต่างจากผา้

บาติกทัว่ไป จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 
1,717 เมตร และเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็นหุบเขาท่ีงดงามท่ีสุด มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณน้ีจะมี
อากาศเยน็ตลอดทั้งปีใกลก้บัภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการยบุตวัของ ภูเขาไฟดาเนา บาตูร์ 
ท่ีมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงบาหล ี “Crispy duck” พร้อมชมทิวทศันอ์นังดงาม
ของภูเขาไฟบาตูร์และทะเลสาบบาตูร์ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยผา่น ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพแห่งความประทบัใจ  

http://www.santika.com/indonesia/kuta/anvaya-beach-resorts-bali/
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง เพ่ือชม วดัเตยีร์ตาอมัปีล (Tirta Empul Temple) วดัน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงคนไทย
มกัจะเรียกกนัวา่ วดัตมัปะซีริง (Tampak siring) เช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสร้างบ่อน ้า
อมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองค ์ บ่อน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุข้ึนจากใตดิ้น เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี 
ชาวบาหลีเช่ือวา่ถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิงเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ เพลิดเพลินไปกบัความ
สวยงามกบัการตกแต่งวดัในแบบสไตลบ์าหลีเซียนแท้ๆ  ท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่าน
สามารถผา่นชมบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ท่ีตั้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  ตวัวิหาร จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี 
ตลาดอูบุด เป็นศูนยก์ลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถกูมากมาย แบบท่ีใครไดม้าเยือนเกาะแห่งน้ีแลว้
ตอ้งไม่พลาดการมาท่ีน่ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชม โชว์ระบ าไฟ Kecak Dance หรือ Kecak Fire Dance เป็นการแสดงท่ี
ปรับมาจากการร่ายร าประจ าดั้งเดิมของบาหลี ซ่ึงเป็นการร่ายร าท่ีมีการใชไ้ฟมาประกอบ และเดินเร่ืองดว้ย
วรรณกรรมฮินดูเร่ืองรามายณะ  

  น าท่านเข้าสู่ที่พกัที่อูบุด เป็นรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาตทิี่สวยงามและเงยีบสงบ  
  SANTI MANDALA HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.santimandalavilla.com/ 
  

 

 

วนัที่ส่ี  วดัทามันอายุน – เบดูกลัป์ – วดัอูลนัดานู บราตัน – วหิารตานะห์ ลอ็ต – ริมชายหาดจมิบารัน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเมง็ว ี(The Royal temple of Mengwi)1 

ใน 6 วดัท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ในอดีตวดัหลวงของกษตัริยข์องราชวงค์
เมง็วี ใชส้ าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์มง็วี ใหท่้านไดช้มเจดียบ์าหลีท่ีมีเอกลกัษณ์ในการสร้าง
โดยสร้างข้ึนเป็นชั้นๆสูงข้ึนไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของก าแพ, ประตูวดัท่ีก่อดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลาย
ต่างๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนั้นน าท่านสู่เทือกเขาท่ีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี      เทือกเขา เบดูกลัป์ ผา่นชมไร่ผกั, ผลไม้
เมืองหนาว ระหวา่งข้ึนบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัทแ์ละปุระอนังดงามสองขา้งทางข้ึนภูเขา ชมตน้น ้าทิพยแ์ห่ง
พระศิวะท่ี ปุรา อูลนั ดานู บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ วา่ วดัอูลนั ดานู บราตนั ท่ีอยูใ่นระดบั
ความสูง 4,300 ฟุต จากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน ้าริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บาง
ช่วงถกูคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว ใชท้ าพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้า มีลกัษณะ
เด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกวา่เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศ
หนาวเยน็ตลอดทั้งปี ใหท่้านไดพ้กัผอ่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.santimandalavilla.com/
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะบาหลี ท่ี วหิารตานะห์ ลอ็ต วดัแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหิน
ซ่ึงเกิดจากการถกูคล่ืนกดัเซาะ หอสีด าและเถาไมเ้ล้ือยเหนือหนา้ผาของตานะห์ ลอ็ต ชวนใหร้ะลึกถึงภาพวาดอนั
ประณีตของจีน คูหาท่ีรายรอบวดัคือท่ีอาศยัของงูศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงอยูอ่ยา่งสนัโดษโดยไม่ถกูรบกวน อนุญาตใหเ้ขา้ไป
ขา้งในไดเ้ฉพาะผูม้าสกัการะเท่านั้น แต่นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนชมทศันียภาพท่ีงามจบัตายามอาทิตยล์บัขอบฟ้าได้
บนเขาลกูใกลก้นั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจมิบารัน (Jimbaran Beach) บริการท่านดว้ยอาหารเลิศรส ดว้ย
ร้านอาหารบรรยากาศสุดพิเศษ อ่ิมอร่อยกบัเมนูซีฟู้ ด และกุง้ลอ๊บสเตอร์ 500 กรัม ท่านละ 1 ตวั  พร้อมชมวิว
ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติกยามพระอาทิตยต์กดิน  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัสุดหรูระดบั 5 ดาวที่บาหล ีกบับรรยากาศสุดโรแมนตกิติดหาดคูต้า  
 ANVAYA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 http://www.santika.com/indonesia/kuta/anvaya-beach-resorts-bali/ 

 

วนัที่ห้า  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย – สนามบินเดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระใหท่้านพกัผอ่นดว้ยการนวดแบบตน้ต ารับสไตลบ์าหลีแท ้ มีเวลาใหท่้าน 2 ชัว่โมง (ท่านสามารถเลือก
โปรแกรมสปา ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 A. 02 Hours Traditional spa trearment with consists of  
 5 minute Foot Bath 
 100 minute traditional aroma body massage 
 15 minute flower bath&shower 
  B. 02 Hours Body EXFOLIATION spa treatment with consists of  
 5 minute Foot Bath 
 65 Body massage  
 35 minute Body scub&mouisturizer milk 
 15 minute Flower Bath& Shower 
  C. 02 Hours VULCANIC BASALT STONE spa treatment with consists of 

5 minute Foota Bath 
 10 minute Boby Massage 
 90 minute Hot Stone Massage 

http://www.santika.com/indonesia/kuta/anvaya-beach-resorts-bali/
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 15 minute Flower Bath&Shower 
  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนปาซาร์ เพ่ือท าการเช็คเอกสารและสมัภาระ เตรียมตวัเดินทาง 
  กลบัสู่ กรุงเทพฯ 
12.00 น. ออกเดินทางจาก เดนปาซาร์ โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 407 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินจาการ์ต้า  ...รอเปลีย่นเคร่ือง...  
 หมายเหตุ  : ระหว่างเปลีย่นเคร่ืองมเีจ้าหน้าที่รับลูกค้า คอยดูแลเพือ่น าลูกค้าไปยงัอาคารผู้โดยสาร 
16.40 น. ออกเดินทางจาก จาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 864  
20.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

 

ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/
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อตัราค่าบริการ 
-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป  ไม่มีหัวหน้าทวัร์  มีไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 
-ออกเดินทาง 15 ท่าน ช้ึนไป  มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

ก าหนดการดนิทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มีเตียง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

14-18,21-25 ก.พ.61 
28 ก.พ.-04 ม.ีค.61 

14-18,21-25 มี.ค.61 
28 มี.ค.-01เม.ย.61 

39,900 38,900 37,900 9,500 

4-8,25-29 เม.ย.61 
9-13,16-20,25-29 พ.ค.61 
6-10,13-17,20-24ม.ิย.61 

27ม.ิย.61-1ก.ค.61 
4-8,11-15,18-22 ก.ค.61 

1-5,22-26ส.ค.61 
5-9,12-16,19-23,26-30ก.ย.61 

3-7 ต.ค.61 

40,900 39,900 38,900 9,500 

12-16 เม.ย.61 
27เม.ย.-1พ.ค.61 

26-30 ก.ค.61,9-13ส.ค.61 
11-15,20-24ส.ค.61 

41,900 40,900 39,900 9,500 

13-17 เม.ย.61 42,900 41,900 40,900 9,500 
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อตัรานีร้วม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั)
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้)
โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (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%
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , หัวหน้าทัวร์  
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาติ,การก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อุบติัเหตุฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น 
เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 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) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการบิน

เรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียงเสริม

ให ้(Extra Bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย   
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้น 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)  
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 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ี


