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วันแรก กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ – Garuda Wisnu Kencana – ชมโชว์ระบําบาหลี

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก

08.50 น. ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG431 

บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั วโมง 20 นาที)

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ต ั งอยู่เกือบกึงกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีเป็นเกาะ

เกาะหนึงของประเทศอินโดนีเซีย ทีมีความสวยงามด้วยธรรมชาติทีผสมผสานกันอย่างลงตัวกับว ัฒนธรรมทีไม่

เหมือนใคร ซึงได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเทียวทาง8 ว ัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก นําท่าน

ผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร  

นําท่านแวะชม สวนพระวิษณุ หรือ Garuda Wisnu Kencana สถานทีท่องเทียวทีสร้างขึ นเพือแสดงถึงความยิง

ใหญ่ของพระวิษณุ ภายในสวนมีรูปปั นขนาดใหญ่ทีสําคัญ 2 ชิ น ได้แก่องค์พระวิษณุทีมีเพียงครึงตัว และส่วนหัว

ของการูด้า หรือครุฑซึงเป็นพาหนะของพระวิษณุ นอกจากนี ย ังมีงานศิลปะ ทีเป็นผลงานของนักปั นชาวอินโดนีเซีย

ทีทําจากทองแดงและทองเหลืองให้ได้ชมอีกมากมาย  จากนั นนําท่าน ชมโชว์ระบําบาหลี เป็นการแสดงทีปรับมา

จากการร่ายรําประจําดั งเดิมของบาหลี ซึงเป็นการร่ายรําเดินเรืองด้วยวรรณกรรมฮินดูเรืองรามายณะ 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร @JENDELA BALI RESTAURANT

นําท่านเข้าสู่ทีพักกับรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม SANTI MANDALA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.santimandalavilla.com/

วันทีสอง ตลาดอูบุด – ศูนย์ผ้าบาติก -ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)  – วัดตัมปะซีริง – คูต้า เซนเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านช้อปปิงที ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบทีใครได้มา

เยือนเกาะแห่งนี แล้วต้องไม่พลาดการมาทีนี นําท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ

และสีสันของผ้า ซึงมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั วไป จากนั น นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ทีมีอากาศเย็น

สบายตลอดทั งปี ตั งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็นหุบเขาทีงดงามทีสุด มี

หมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี จะมีอากาศเย็นตลอดทั งปีใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบที

เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟดาเนาบาตูร์ทีมีขนาดใหญ่และตั งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟทีย ังคุคุ กรุ่น 

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @Amora with Buffet พร้อมชมทิวทัศน์อ ันงดงามของภูเขาไฟบาตูร์และ

ทะเลสาบบาตูร์ ท่ามกลางสายหมอกทีลอยผ่าน ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง เพือชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) ว ัดนํ าพุศักดิ สิทธิ ซึงคนไทย

มักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) เชือกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ นตอนทีเจาะพืนพิภพเพือสร้าง
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บ่อนํ าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ บ่อนํ าพุศักดิ สิทธิ ใสสะอาดทีผุดขึ นจากใต้ดิน เป็นทีเคารพสักการะของชาว

บาหลี ชาวบาหลีเชือว่าถ้าได้มาอาบนํ า จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิงเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ เพลิดเพลินไปกับ

ความสวยงามกับการตกแต่งว ัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ทีงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่าน

สามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ทีตั งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร นําท่านเดินทางสู่แหล่ง

ช้อปปิงย่าน คูต้า เซนเตอร์ เพือให้ท่านได้ช็อปปิงอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั งหลาย อาทิเช่น ROXY,

VERSACE, POLO, ARMANI และอืนๆ อีกมากมาย ในราคาทีคุณพอใจ

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  ริมชายหาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) บริการท่านด้วยอาหารเลิศรส ด้วยร้าน

อาหารบรรยากาศสุดพิเศษ อิมอร่อยกับเมนูซีฟู ้ ด และกุ้งล๊อบสเตอร์ ท่านละ 1 ตัว  พร้อมชมวิวท่ามกลางบรรยากาศ

อันแสนโรแมนติกยามพระอาทิตย์ตกดิน 

นําท่านเข้าสู่ทีพักสุดหรูระดับ 5 ดาว ติดริมหาดบาหลี ANVAYA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

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

วันทีสาม วัดทามันอายุน – เบดูกัลป์ – วัดอูลันดานู บราตัน – วิหารตานะห์ ล็อต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นํา ท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple)  หรือทีเรียกกันว่า  วัดเม็งวี (The Royal temple of

Mengwi)1 ใน 6 ว ัดทีมีความสวยงามทีสุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที 17 ในอดีตว ัดหลวงของกษัตริย์

ของราชวงค์เม็งวี ใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีทีมีเอกลักษณ์

ในการสร้างโดยสร้างขึ นเป็นชั นๆสูงขึ นไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกําแพ, ประตูว ัดทีก่อด้วยหินสูง แกะ

สลักลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม จากนั นนําท่านสู่เทือกเขาทีมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี      เทือกเขา เบดูกัลป์ ผ่าน

ชมไร่ผ ัก, ผลไม้เมืองหนาว ระหว่างขึ นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ นภูเขา ชม

ต้นนํ าทิพย์แห่งพระศิวะที ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน

ทีอยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับนํ าทะเล ตั งอยู่บริเวณกลางนํ าริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ

สูงทะมึน บางช่วงถูกคั นด้วยปุยเมฆสีขาว ใช้ทําพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ง

สายนํ า มีล ักษณะเด่นตรงศาลาซึงมีหลังคาทรงสูงทีรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั น สวยงามมากท่านจะได้

สัมผ ัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั งปี ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @Saranam Restaurant

บ่าย นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวทีงดงามทีสุดของเกาะบาหลี ที วิหารตานะห์ ล็อต ว ัดแห่งนี ตั งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหิน

ซึ งเกิดจากการถูกคลืนกัดเซาะ หอสีดําและเถาไม้เลือยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอนั

ประณีตของจีน คูหาทีรายรอบว ัดคือทีอาศัยของงูศักดิ สิทธิ  ซึงอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไป

ข้างในได้เฉพาะผู ้มาสักการะเท่านั น แต่นักท่องเทียวสามารถขึ นชมทัศนียภาพทีงามจับตายามอาทิตย์ล ับขอบฟ้ าได้
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บนเขาลูกใกล้กัน 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร @Garaopa Restaurant

นําท่านเข้าสู่ทีพักสุดหรูระดับ 5 ดาว ติดริมหาดบาหลี ANVAYA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

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

วันทีสี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – สนามบินเดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการนวดแบบต้นตํารับสไตล์บาหลีแท้ มีเวลาให้ท่าน 2 ชั วโมง (ท่านสามารถเลือกโปรแก

รมสปา ตามรายละเอียดดังนี

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

15 minute Flower Bath&Shower

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @Golden palace

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนปาซาร์ เพือทําการเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ

16.10 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 432

บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั วโมง 10 นาที)

19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสว ัสดิภาพ

********************** ขอบคุณทุกท่านทีใช้บริการ **********************
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ข้อควรทราบ : 

 สําหรับท่านทีต้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ายขายก่อน

ทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตังแต่   2   ท่านขึนไป ไกด์ท้องถินชํานาญเส้นทางคอยดูแล

กําหนดการดินทาง

ผู ้ใหญ่ พัก

ห้องละ 2-3

ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดียว

เพิมท่านละ
พักกับ 1

ผู ้ใหญ่

พักกับ 2 ผู ้ใหญ่

มีเตียง

พักกับ 2

ผู ้ใหญ่ไม่มี

เตียง

01-04,08-11,12-15, 22-25 ก.พ.61

1-4 , 15-18 , 22-25 มี.ค.61

29 มี.ค.-01 เม.ย.61

05-08,19-22,26-30 เม.ย.61

10-13,17-20,24-27 พ.ค.61

07-10,14-17,21-24 มิ.ย.61

28 มิ.ย. - 01 ก.ค.61

05-08,12-15,19-22,26-29 ก.ค.61

33,900 32,900 31,900 8,500

12-15,13-16 เม.ย.61 35,900 34,900 33,900 8,500

อัตรานีรวม 

ค่าตั วเครืองบินไป–กลับ ชั นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
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ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ ามันตามรายการทัวร์ 

ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / ว ัน)

ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนืองจากบริษัทฯ ต้องจองและซือตั วล่วงหน้า)

โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) 

ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ มลองอาหารพืนเมือง

ค่านํ าหนักกระเป๋าสัมภาระทีโหลดลงใต้ท้องเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 30 กก. 

ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน ในกรณีกรุ๊ปครบ 15 ท่านขึนไป 

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไม่รวม 

ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ

ค่าอาหารและเครืองดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

ค่านํ าหนักกระเป๋าสัมภาระทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%

ค่าทิปไกด์ท้องถิน , หัวหน้าทัวร์ 

เงือนไขการเดินทาง

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู ้เดินทางตํ ากว่าทีตกลงกันไว้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนืองมาจากการล่าช้า

ของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสําคัญ

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อ ันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด กฎหมาย

หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีชําระมาแล้ว

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อ ันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริง

เท่านั น เช่น ค่ามัดจําตั วเครืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทียืนวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ

การสํารองทีนังและชําระเงิน

 ยืนยันการสํารองทีนังกับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 ว ันนับจากว ันทีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนย ันการจองของท่าน

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท

o ญีปุ ่ น เกาหลี ดูไบ ศรีล ังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท

o จีน ไต้หว ัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทั งหมด ชําระล่วงหน้า 21 ว ันก่อนเดินทาง

 หากท่านไม่ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามกําหนดว ันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข และ
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ขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินมัดจํา

 หลังจากสํารองทีนั งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีฝ่ายขายจะนัดว ัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอืนทีแจ้งไว้ในโปรแกรม 

เพือดําเนินการยืนขอวีซ่า (สําหรับประเทศทีต้องทําวีซ่า)

การยกเลิก

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 ว ัน  คืนเงินมัดจําทั งหมด

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 ว ัน  หักเงินค่าทัวร์ 50%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 ว ัน  หักเงินค่าทัวร์ 75%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - ว ันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100%

 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั วเครืองบินแล้ว หากเป็นตั วทีสามารถทํา Refund ได้ ผู ้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเงือนไขของสายการบินเท่านั น (ประมาณ 3 เดือน)

ตัวเครืองบิน

 ตั วเครืองบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนว ันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายทีสายการบิน

เรียกเก็บ และการจัดทีนั งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ ามันเชือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราทีทางสายการบินแจ้ง ณ ว ันทีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับขึ นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนทีเพิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง ณ ว ันทีออกตั ว

โรงแรมและห้องพัก

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม

กรณีผู ้ ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอืนๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามทีต้องการ 

 โดยทั วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู ้เข้าพักใน 1 ห้องมากทีสุด คือ 3 คนเท่านั น

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิมเตียง

เสริมให้ (Extra Bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจําเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดียว และต้องชําระค่าห้องพักเดียวเพิมด้วย  

 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที

คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพือความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 นํ าหนักกระเป๋าสัมภาระทีโหลดลงใต้ท้องเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับผู ้โดยสาร

ชั น Economy Class) หากสัมภาระมีนํ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ เรียกเก็บค่าระวางนํ าหนักเพิมได้

 กระเป๋าสัมภาระทีสายการบินอนุญาตให้นําขึ นเครืองได้ ต้องมีนํ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว) 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ ากว่ามาตรฐานได้ ทั งนี

ขึ นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึงผู ้ เดินทางต้องเป็นผู ้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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