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วันแรก
10.30 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – บรูไน – บาหลี
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน Royal Brunei (BI) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เที่ยวบินขาไปและขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ทัง้ นี้ เป็ นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบิน
ของแต่ละเดือนแต่ละซีซนั ่ ก่อนทาการออกตัวภายในทุ
๋
กครัง้ กรุณาเชคกับทางเจ้าหน้าที่บริษทั ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทาง

17.15 น./13.30 บินลัดฟ้ าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ BI514
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที
20.25 น./17.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) พักผ่อนภายในสนามบิน เพือ่ รอต่อเครื่อง
21.15 น./21.10 ออกเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนี เซีย โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน (ROYAL BRUNEI)
เทีย่ วบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง 25 นาที โดยประมาณ
23.35 น./23.30 เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือเกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตงั้ ชื่อไว้เพือ่ เป็ นเกียรติ แก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผูบ้ ญั ชาการกองกาลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษ
ในการสู ร้ บที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงลอ้ มของกองกาลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวตั ิอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้
ตัง้ อยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ จากนัน้ เดินทางเข้าสู่
โรงแรมทีพ่ กั
พักผ่อนตามอัธยาศัย Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

ระบาบารองแดนซ์ – หมู่บา้ นคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห ์ – วัดเตียร์ตาอัมปี ล (ตัมปะซิรงิ ) – ตลาดปราบเซียน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าชมโชว์การแสดงอันตื่นตาตื่นใจกับ “ระบาบารอง” (Barong Dance) การแสดงทีส่ ะท้อนท่วงทานอง
แห่งจิตวิญญาณ ระบาบารองคือหนึ่งในมนตร์เสน่ห ์ ที่ผูค้ นไม่นอ้ ยมักสนใจในวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซี ย โดยเฉพาะวิถี
ชีวติ ของคนบนเกาะบาหลี เกาะเล็ก ๆ ทีเ่ ต็มเปรี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันมีเสน่ห ์ นักท่องเทีย่ วจาก ทุกมุมโลกต่างเดินทางมาที่
บาหลีเพือ่ จะได้เห็นท่วงท่าลีลาการร่ายราแสนดุดนั ด้วยตาตัวเองสักครัง้ นาท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้ นคินตามณี หมูบ่ า้ นแห่ง
นี้เป็ นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห ์ และทะเลสาบบาร์ตูห ์ ทีส่ วยงาม และถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้
ปี ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห ์ ที่ตงั้ อยู่บนระดับความสู งกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบาร์ตูห ์ ที่เกิดขึ้นจากการ
ยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกทีล่ อยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้อกลางวันนาท่านสู่ หมู่บา้ นตัมปะซิริง นาท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปี ล
วัดนา้ พุศกั ดิ์สิทธิ์ซ่ึง คนไทยมัก จะเรีย กกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak
siring) ตามตานาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ ่งิ ใหญ่ของเบอดูลูใช้เวท
มนต์แกะสลัก อนุสรณ์สถานนี้ดว้ ยเล็บมือของตน เป็ นอนุสรณ์สถานแห่ง
ราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของ ราชวงศ์ (ซึง่ เชื่อกันว่าทา

เที่ยง
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คา่

ให้ราชวงศ์ หลังจากเสียชีวติ ลงได้กลายเป็ นเทพเจ้า ) ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ซ่งึ ปัจจุบนั นี้ยงั มีนา้ ผุดขึ้นมา
ตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนทีเ่ จาะพื้นพิภพเพือ่ สร้างบ่อนา้ อมฤตชุบชีวติ นักรบของพระองค์สถานทีแ่ ห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อนา้ พุศกั ดิ์สทิ ธิ์ใสสะอาดทีผ่ ุดขึ้นจากใต้ดนิ เป็ นทีเ่ คารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อ
ว่าถ้าได้มาอาบนา้ จะเป็ นสิริมงคลและขับไล่ส่งิ เลวร้าย และรักษาโรคต่าง ๆ ในทุก ๆ ปี จะผูค้ นนิยมเดินทางมาเพื่อชาระ
ร่างกายให้บริสุทธิ์ ที่นา้ พุแห่งนี้เป็ นจานวนมาก อิสระช้อปปิ้ งของฝากของทีร่ ะลึกที่ ตลาดปราบเซียน ของฝากบาหลี ราคาถูก
และหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นผ้าโสร่ง งานแกะสลักไม ้ ของแต่งบ้าน แมกเน็ต และอืน่ ๆ อีกมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านกลับเข้าทีพ่ กั Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกลั – วัดอูลนั ดานู บราตัน – ชมวิวนาขัน้ บันได – วัดทานาห์ลอต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun

เที่ยง

Temple) หรือทีเ่ รียกกันว่า วัดเม็งวี 1 ใน 6 วัดทีม่ คี วามสวยงามทีส่ ุด
ของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย ์
ของราชวงค์เม็งวี ใช้สาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดียบ์ าหลีท่มี เี อกลักษณ์ในการสร้าง
โดยสร้างขึ้นเป็ นชัน้ ๆ สูงขึ้นไปแลว้ มุงด้วยฟาง ชมความงามของกาแพง, ประตูวดั ทีก่ ่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่าง ๆ
ไว้อย่างงดงาม จากนัน้ เดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาทีม่ อี ากาศเย็นตลอดทัง้ ปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถี
ชีวติ การทาเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่าง ๆ เช่น การทานาขัน้ บันได, สวนผัก และสวนผลไม้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
ทะเลสาบบราตัน นาท่าน ชมวัดอูลนั ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็ นวัดทีส่ าคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
ตัง้ อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันทีม่ คี วามสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็ นภูเขาทีส่ วยงามบนความสูงจากระดับนา้ ทะเล
กว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพือ่ ใช้ทาพิธกี รรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพือ่ อุทศิ แด่ เทวี ดานู
เทพแห่งสายนา้ ท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง
11 ชัน้ อีกทัง้ ยังเป็ นสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ตพี มิ พ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี ย๊ ะห์ ของอินโดนีเซีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ได้รบั ฉายาว่า"
วัด ที่มีทิว ทัศ น์ส วยงามที่สุ ด ของบาหลี " ค าว่ า ทานา
แปลว่าโลก คาว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็ น
สัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล
เป็ นวัดที่ตงั้ อยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกั ษณะเป็ นแหลม
ยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคลา้ ยเกาะ
เวลานา้ ขึ้นจะ ดู เหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานา้ ลด
สามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวช
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วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง

คา่

ฮินดูช่ือ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทศิ ให้แก่เทพเจ้าและปี ศาจแห่งท้องทะเลเย็น จากนัน้ นาท่านเดินทาง
กลับเข้าสู่ตวั เมือง
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า
ร้านขายของที่ระลึก – สวนวิษณุ – จุดชมวิว Water Blow – อิสระเวลา ณ หาดจิมบารัน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านแวะชม ร้านขายของฝากพื้นเมือง ทีไ่ ด้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะ
บาหลีแห่งนี้ อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผ้าบาติก, งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับ
เครื่องเงิน ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ จากนัน้ นาท่านชม สวนพระวิษณุ
(GWK Garuda Wisnu Kencana) ชมอนุสาวรียข์ นาดใหญ่แบบครึ่งรูป ได้แก่ อนุสาวรียร์ ูป
สักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสู งสุดของชาวฮินดู พระผูป้ กป้ องโลก
และอ นุสาวรียค์ รุฑ หรือเทพการูดา้ เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึง่ เป็ นพาหนะของ
พระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดนา้ หนัก 4,000 ตัน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึกกับรูปปัน้ ขนาด
ใหญ่ของพระวิษณุ หรือเดินชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีตอนใต้ได้จากที่น่ีได้อกี
ด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปยัง หาด Nusa Dua เป็ นทีต่ งั้ ของ Water Blow อันลือชื่อ ทัง้ สองข้างทางจะเต็มไปด้วยรีสอร์
ทระดับ 5 ดาว เรียงราย ซึง่ ต่างก็มกี ารตกแต่งสวนโดยรอบเป็ นอย่างดี ตัว Water Blow เป็ นผลจากการเคลือ่ นทีข่ องคลืน่
ทีม่ าโดยตรงจาก มหาสมุทรอินเดีย ซึง่ มาปะทะโดยตรงกับชายฝัง่ ทางตะวันตก ซึง่ จากระยะทางผสานกับหน้าผาของชายหาด
ทาให้เกิดเป็ นคลืน่ สู ง เมือ่ ปะทะกัน ในบางครัง้ อาจมีความสู งถึง 30 เมตรเลยทีเดียว ซึ่งผลจากการปะทะจากคลื่น ท่านจะ
สังเกตได้จากบริเวณชายหาดจะไม่มหี าดทรายอยู่เลย อีกทัง้ ตลอดทัง้ ทางหน้าผาจะเป็ นตะปุ่มตะป่า สาเหตุจากการกัดเซาะของ
คลื่นเป็ นเวลานับหมื่นปี จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับเข้าเมือง อิสระเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวชายหาด หาดจิมบารัน
(Jimbaran Beach) ทีส่ วยทีส่ ุดในบาหลี ชายหาด
สุ ด แสนโรแมนติก จิม บารัน ถือ เป็ น ชายหาดที่
ค่ อนข้างเงียบสงบ มีทิวทัศน์ท่ีงดงาม เหมาะแก่
การเดินทางมาท่องเทีย่ วพักผ่อน เล่นนา้ ทะเล หรือ
เดินทางมาชมความงดงามของท้องทะเลบาหลียาม
พระอาทิตย์อสั ดงก็ได้รบั ความนิยมเช่ นเดียวกัน
ดื่มดา่ กลิ่นไอทะเล หาดทราย สายลม แสงแดด
ยามเย็ น และนี่ คื อ หนึ่ ง ในจุ ด หมายของเหล่ า
นักท่องเทีย่ วจากทุกมุมโลกเข้ามาพักผ่อน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยพัก Mega Boutique Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้

บาหลี – บรูไน – มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บา้ นกลางน้ า – ผ่าน
ชมพระราชวัง Istana Nurul Iman – บรูไน – กรุงเทพฯ

04.00 น.
07.10 น.

ออกเดินทางไปยังสนามบิน สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”
บินลัดฟ้ าสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI758
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แลว้ ออกเดินทางเขา้ สู่ตวั เมือง นาท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการ
ครองราชย์ของสุลต่านองค์ปจั จุบนั มัสยิดทองคาแห่งนี้เป็ นมัสยิดแห่งชาติของบรู ไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดใน
บรูไน โดยมีการนาเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ ทองคา
แท้ขนาดใหญ่ท่สี ุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็ นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แลว้ เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย
ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง, โดมทองคาจานวน 29 อัน โคมไฟ 29 ดวงเพือ่ เป็ นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไน
สมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอซิ ซัดดิน วัดเดาละห์ ซึง่ เป็ นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปจั จุบนั ของ
บรูไน

09.35 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ Islamic Gallery พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เป็ นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณลา้ ค่าขององค์สุลต่านจาก
ประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้ อาทิเช่น คัมภีรอ์ ลั กุระอาน ขนาดเล็กทีส่ ุดในโลก
จากนัน้ นาท่านล่องเรือชม หมู่บา้ นกลางน้ า Kampong Ayer หมูบ่ า้ นกลางนา้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่นา้ บรูไน
เป็ นหมูบ่ า้ นกลางนา้ ทีม่ คี นอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาคา้ ยันและ
เชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมูบ่ า้ นกลางนา้ นี้มที งั้ บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตารวจ, ร้านค้า,
ร้านอาหาร ปัจจุบนั หมูบ่ า้ นแห่งนี้มปี ระชากรกว่าสามหมืน่ คนคิดเป็ นเกือบร้อยละ๑๐ของจานวนประชากรบรูไนและเป็ นสถานที่
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมนา้ ของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ วจากทัว่ โลกทีไ่ ด้มาชมหมูบ่ า้ นแห่งนี้ สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางไปสนามบินท่านจะ ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman เอกลักษณ์
ทางสถาปัตถยกรรมของบรูไนทีม่ คี วามงามโดดเด่นทัง้ ภายในและภายนอก บนพื้นทีก่ ว่า 19,400 ตารางเมตร พระราชวังแห่งนี้
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1.4 ลา้ นดอลลาร์ ภายในพระราชวังถูกตกแต่งอย่างประณีตด้วยวัสดุ
ชัน้ เลิศและทองคาแท้ ประกอบไปด้วยห้องมากถึง 1,788 ห้อง และ 5 สระนา้ นอกจากนี้ ยังมีหอ้ งจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ซง่ึ บรรจุ
ได้ถงึ 5,000 คน เดินทางถึงสนามบิน
18.40 น./18.30 ออกเดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei (BI) เทีย่ วบินที่ BI519
20.25 น. /20.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เที่ยง

**********************************************************
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อัตราค่าบริการต่อท่านและเงือ่ นไขการให้บริการ
เที่ยวฟิ น เปิ ดประตูสูอ่ าเซียน บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์
5 วัน 4 คืน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (BI)
กาหนดการเดินทาง

08 – 12 ก.พ. 63
22 – 26 ก.พ. 63
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 63
07 – 11 มี.ค. 63
21 – 25 มี.ค. 63

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ เด็กอายุไม่เกิน เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เอาตัวเครื
๋ ่องบิน พักเดี่ยว
2 – 3 ท่าน
12 ปี เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง

22,991.21,991.21,991.21,991.22,991.-

22,991.21,991.21,991.21,991.22,991.-

22,991.21,991.21,991.21,991.22,991.-

14,991.14,991.14,991.14,991.14,991.-

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

*** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,991.- บาท ***
***ราคานี้ รวมรายการทัวร์ และ ตัวเครื
๋ ่องบิน***
***ราคานี้ เฉพาะกรุป๊ หน้าร้านเท่านั้น กรุป๊ เหมาโปรดสอบถามอีกครัง้ ***

**ราคานี้ สาหรับลูกค้าที่ถอื พาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**หมายเหตุ : รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,500.- บาท/ท่าน/ทริป)
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**
*** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า***

อัตราค่าบริการนี้ รวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด (สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re –
Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 30 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยู่กบั ความพึงพอใจในบริการที่ได้รบั (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวี
ซ่า ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล ้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง
10 – 14 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท
2. ในกรณี ท่ที างประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศบรูไน สัง่ ให้มีการระงับการให้วซี ่าา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าและค่าบริการเพิม่ เติมตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เพือ่ ดาเนิ นการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รบั ยื่นวีซ่า
3. .บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษทั ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์

รหัสทัวร์ : THF4-BI-ID-8FEB-21MAR20
4. บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจากัดด้านภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
5. รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6. อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคา
ค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันทีค่ ณะจะเดินทาง
7. ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได้
8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้
สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การ
ไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ
การร้าย และ อืน่ ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13. หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึง่ อยู่นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14. ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว
ด้วยตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ วนี้
15. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผู ้
เดินทาง
16. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน
บริษทั ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
18. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
19. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
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20. .กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็
ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
21. กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถา้ ท่านออกตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
แล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

