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วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ท่าอากาศยาน

นานาชาตงูิระหไ์ร – เกาะบาหลี 

10.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน รอแยลบรูไนแอร์ไลน์โดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
13.30 น. นําท่านเหินฟ้าสู่ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินท่ี BI514 

17.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน จากน้ันทาํท่านเดินทางต่อไปยงัเกาบาหลี 

21.05 น.  เหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน BI757 

23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตงูิระหไ์ร หรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย (บาหลี เร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

 บาหลี เป็น 1 ใน 34 จงัหวดัของประเทศอินโดนีเซีย เมืองสําคัญคือเดินปาซาร ์พ้ืนท่ีทั้งหมด 

5,634.40 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งส้ิน 3,422,600 คน  

พกัที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรอืเทียบเท่า*  

วนัที่สอง ระบาํบารอง แดนซ ์- หมู่บา้นคินตามานี - วิหารเทมภคัศิริงค ์(วัดพุศกัดิ์สิทธ์ิ) - ตลาด

ปราบเซียน - ชายหาดจมิบารนั 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางชม ระบาํบารอง แดนซ ์ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะ

บาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสตัวใ์นตาํนาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลกัษณ์

แทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต่์อสูก้ับรังดา ตัวละครท่ีเป็นสัญลักษณ์แทน

วิญญาณชัว่ร ้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักด์ิสิทธ์ิ การร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม 

เสียงเพลงไพเราะ นําท่านแวะชมสินคา้เคร่ืองเงิน หตัถกรรม ท่ีเป็นศิลปะของเกาะบาหลี  

หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางขึ้ นสู่ หมู่บา้นคินตามานี ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,500 เมตร และ

เป็นหน่ึงในอาณาจกัรยุคตน้ ๆ บนเกาะบาหลี 
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เที่ยง บรกิารอาหาร  ณ  ภตัตาคาร 

 หลงัจากน้ันเดินทางสู่วิหารท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ วิหารเทมภคัศิริงค ์(วัดพุศกัดิ์สิทธ์ิ) สรา้งในศตวรรษท่ี 

13 เป็นวิหารศักด์ิสิทธ์สมัยโบราณใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริยเ์ท่าน้ัน ชมบ่อ

น้ําพุศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี TIRTA EMPUL  ท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้นเป็นพนัปี โดยไม่มีวนัหมด ชมศิวลึงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ 

และแท่นบูชาเทพท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมหศัจรรย ์ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดา้นหน้าปากถํ้า

เป็นสระศกัด์ิสิทธ์ิ มีน้ําไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือว่า ถา้

ใครอยากมีลกู ลองมาด่ืมหรืออาบน้ําท่ีน่ี จะมีลกูเต็มบา้นหลานเต็มเมือง 

 จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดปราบเซียน ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการต่อรองสินคา้พ้ืนเมือง

ในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพ้ืนเมืองชมถํ้าชา้งศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีรูปป้ัน

พระพิฒเนศอยู ่ 

นําท่านเดินทางสู่ ชายหาดจมิบารนั เป็นชายหาดรูปวงพระจนัทร ์ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและ

ทอ้งน้ําสีคราม ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเสน้ทางโซนทิศใตข้องสนามบินงูราห์ไร 

โดยท่ีจิมบารนัมีชายหาดอยู่ 2 ฝั่ง ดา้นตะวนัตกติดกบัอ่าวจิมบารนั มีโรงแรมและรีสอรต์หรูหรา

เพ่ิงเปิดใหม่ผุดขึ้ นหลายแห่ง ส่วนตะวนัออกเป็นท่ีตั้งของท่าเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน 

นักท่องเท่ียวนิยมไปนัง่กินบรรยากาศชมพระอาทิตยต์กดิน บนฉากของวิวทิวทศัน์ท่ีงามตา อีกทั้ง

ยงัเป็นแหล่งท่ีพลุกพล่านและสีสนัของภาพชีวิตหมู่บา้นชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนักท่องเท่ียว

ใหไ้ดล้ิ้มลองป้ิงยา่งกนัริมชายหาก 
เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (รมิชายหาด พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน) 

พกัที่         EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรอืเทียบเท่า* 

 

  

 

 

 

วนัที่สาม วดัเม็งวี - เทือกเขาเบดูกลั - วดัอุลนั ดานู - ทะเลสาบบราตนั - วิหารทานาล็อท 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วดัท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วดัของบาหลี อดีตเป็นวดัหลวง

ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวีใชป้ระกอบพิธีกรรมของกษัตริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งวีเท่าน้ันถูกสรา้งใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน้ําลอ้มรอบบริเวณวดัอนังดงาม 
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หลงัจากน้ันเดินทางขึ้ นสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้

, ผัก, ตน้ไมต่้างๆ ทศันียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้ นบนเทือกเขาเบดูกลั หมู่บา้นดชัทแ์ละ ปุระอนั

ท่ีงดงามสองขา้งทางขึ้ นภูเขา  

เที่ยง บรกิารอาหาร  ณ  ภตัตาคาร 

นําท่านชม วดัอุลนั ดานู อยูใ่นระดบัความสูง 4,300 ฟุตจากระดบัน้ําทะเล ตั้งอยูบ่ริเวณกลางน้ํา

ริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคัน่ดว้ยปุยเมฆสีขาว วดัน้ีสรา้ง

ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชท้าํพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ง

สายน้ํา บริเวณท่ีไม่สามารถเดินขา้มไปได ้จะมีลกัษณะเด่นตรงศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูงท่ีรียกว่า

เมรุ  มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะไดส้มัผัสกบัอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

วดัแหง่น้ีตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบบราตนั เป็นทะเลสาบท่ีมี มนตข์ลงั ฉากหลงัคือทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีค่อย 

ๆ ลาดตํ่าลง เป็นทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงมีรีสอร์ทใหนั้กท่องเท่ียวท่ีตอ้งการธรรมชาติแบบทุ่ง

หญา้ ทอ้งนา และภูเขาไดเ้ขา้พกัดว้ย ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของ

ยอดเขาคินตามณี เมาตอ์ากุง เร่ือยไปจนถึงทางทิศตะวนัออกนอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมกิจกรรม

ทางน้าํสรา้งความต่ืนเตน้ เชน่ สกีน้าํ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ 

นําท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ซ่ึงสรา้งไวเ้พ่ือบูชาเทพเจา้

แห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สรา้งขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรา้งไวริ้มมหาสมุทรอินเดีย 

ท่านสามารถชมความงามและแบบการสรา้งอนัแปลกตาของวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 

เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัที่         EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรอืเทียบเท่า* 
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วนัที่สี ่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร – ท่าอากาศยานนานาชาติบูไน – บรูไน - มสัยดิสุลต่าน 

โอมารอ์าลีไซฟุดดิน - มสัยดิทองคาํ - พิพิธภณัฑ ์ROYAL REGALIA - หมู่บา้นกลางนํ้า - 

ล่องเรอืชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX บนรถ 

04.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระหไ์ร เพ่ือเดินทางต่อไปยงัประเทศบรูไนท่ีท่า

อากาศยานนานาชาติบรูไน  
07.20 น. นําท่านเหินฟ้าสู่ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยเท่ียวบินท่ี BI758 

09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระ

เรียบรอ้ย ประเทศบรูไน เป็นประเทศท่ีตั้งอยู่บนเกาะบอรเ์นียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ชายฝัง่ทางดา้นเหนือจรดทะเลจีนใต ้บรูไนเป็นประเทศผูส้่งออกน้ํามนัเป็นสินคา้หลกั ปริมาณการผลิต

น้ํามนัประมาณ 180,000 บาเรล/วนั 

 

 

 

 

 

 

นําท่านผ่านชม มสัยดิสุลต่าน โอมารอ์าลีไซฟุดดิน (SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN MOSQUE) 

มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวนั สรา้งขึ้ นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมัสยิด

ประจาํพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบัน ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอย่าง

เรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อลักุ

รอาน มสัยดิแหง่น้ีเป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้บั

การขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบ

ขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มัสยิดแห่งน้ี

ภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุ์ไมน้านาชนิดซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้่า

เป็นมสัยดิท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก  

เที่ยง บรกิารอาหาร  ณ  ภตัตาคาร 
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จากน้ันนําท่านผ่านชม มสัยดิทองคาํ (JAME’ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE) สรา้งขึ้ นในโอกาส

ฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบัน มสัยิดทองคาํแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของ

บรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการนําเขา้วสัดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมา

จากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องคาํแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจาก

ประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวด

มนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองคาํจาํนวน 29 อนั บนัไดทางขึ้ น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็น

เกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแหง่บรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานัล โบลเกียห ์มอิูซซดัดิน วดัเดา

ละห ์ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน 

 

 

 

 

 

ต่อจากน้ันนําท่านเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์ROYAL REGALIA ท่ีน้ีมีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษก

ของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แหง่บรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิ

เชน่ เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญั

จากผูนํ้าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องคสุ์ลต่านแหง่บรูไน  

จากน้ันนําท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางนํ้า หมู่บา้นกลางน้ําท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปาก

แม่น้ําบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน้ําท่ีมีคนอยู่อาศยัต่อเน่ืองกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสรา้ง

บา้นเรือนแบบปลูกสรา้งอยูบ่นเสาคํ้ายนัและเชื่อมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน้ําน้ีมีทั้ง บา้นพกั

อาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีตาํรวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมี

ประชากรกว่าสามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ 10 ของจาํนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดง

ใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีไดม้าชม

หมู่บา้นแห่งน้ี หลังจากน้ันนําท่านเยี่ยมชมบา้นพกัจริงของชาวทอ้งถ่ิน พกัชิมชา และขนมพ้ืนเมือง

ผ่อนคลายท่ามกลางหมู่บา้นแห่งน้ี 
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หลงัจากน้ันนําท่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (PROBOSCIS MONKEY) เป็นลิงท่ีมีจมูกใหญ่และยื่นยาว

ประหลาดกวา่ลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่าน้ัน โดยจะอาศยัอยูใ่น

ป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ํา 

เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่านสมัผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต 

ใหท่้านไดเ้ลือกเดินชม ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือ เคร่ืองด่ืม ขนม หรือ อาหารพ้ืนเมืองของชาวบรูไน ท่ีมี

หลากหลาย และรสชาติท่ีท่านตอ้งทดลองเม่ือมาถึงสถานท่ีแหง่น้ี ตามอธัยาศยั  

พกัที่  WA FA HOTEL // ORCHID GARDEN *หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว*  

วนัที่หา้ บรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาตบิรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้นําท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบูิไน 

10.55 น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี BI513 

12.40 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

21 – 25 สงิหาคม 2561 20,888 20,888 20,888 6,000 13,888 

25 – 29 กนัยายน 2561 19,888 19,888 19,888 5,500 12,888 

23 – 27 ตลุาคม 2561 21,888 21,888 21,888 6,000 14,888 

20 – 24 พฤศจกิายน 2561 24,888 24,888 24,888 6,000 16,888 

04 – 08 ธนัวาคม 2561 24,888 24,888 24,888 6,000 16,888 
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 4,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

บาหลี ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ทา่น :: บรูไน ทา่นละ 10 USD /ทริป /ทา่น  

**ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถ้วนก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท และ 10 USD/ทริป/ต่อท่าน *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความพึงพอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1.  นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 

หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ั น ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกับการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีสาํรอง

สามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


