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วนัแรก กรงุเทพฯ-จาการต์า้–ยอรค์ยาการต์า้ 

04.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู4เคานเ์ตอร ์G สาย
การบนิการร์ดูา้อนิโดนเีซยี เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

14.10 น. ออกเดนิทางสูจ่าการต์า้ โดยสายการบนิการร์ดูา้อนิโดนเีซยี เทีย่วบนิที ่GA 867 
17.45 น. ถงึสนามบนิจาการต์า้ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
20.05 น. ออกเดนิทางตอ่สูย่อรค์ยาการต์า้โดย เทีย่วบนิที ่GA258 
21.30 น. ถงึสนามบนิยอรค์ยาการต์า้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นสูเ่สน้ทางเขา้ทีพั่ก 
 พกัทีG่ALLERY PRAWIROTAMAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง วดัพราหม์นนัต-์มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ-ศนูยเ์ครือ่งเงนิ-บาหล-ีเดนพาซาร ์

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นทอ่งเทีย่วเมอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์ จากนัน้น าทา่นชมวดัพราหม์นนัต ์ ไดร้บัการยกยอ่ง

เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมูว่หิารแหง่ปรมับานนัของฮนิด ู สรา้งเสร็จราวปี 
856 เพือ่ฉลองชยัชนะของระไก ปีกาตัน(ทายาทผูส้บืทอดราชวงศส์นัชยั) วหิารปรัมบานันตัง้อยูท่ี่
หมูบ่า้นปรัมบานันทางทศิตะวนัออกของเมอืงยอกยา ปรัมบานันเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามส าคัญไม่
ยิง่หยอ่นไปกวา่บโุรพทุโธเพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในอนิโดนเีซยี วหิารแหง่
นีม้เีทวาลยัหลกัขนาดใหญ ่ 3 หลงัดว้ยกนั คอืองคป์ระธานหลังกลางทีใ่หญท่ีส่ดุเดน่ทีส่ดุและ
สงูทีส่ดุ (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยทีส่รา้งขึน้ถวายแด่พระอศิวรอกี 2 หลังเล็กลงมา
แบง่เป็นเทวาลัยทศิเหนอืทีส่รา้งถวายแดพ่ระนารายณ์ และเทวาลัยทศิใตท้ีส่รา้งขึน้ถวายแดพ่ระ
พรหมนอกจากนีป้รัมบานันยังมเีทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอกีรว่ม 250 หลังเป็นองคป์ระกอบรวมไป
ถงึรปูป้ันรปูสลักอกีมากมาย ซึง่ดว้ยความเกา่ความเกา๋ความขลังความงามความยิง่ใหญอ่ลังการ 
และความส าคัญแหง่รอยอดตีในศาสนาฮนิด ู

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูม่หาเจดยีบ์โุรพทุโธ BOROBUDUR ศาสนสถานของศาสนาพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลก สรา้งขึน้โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทรเ์ป็นสถปูแบบมหายานสนันษิฐานวา่สรา้งราว
ครสิตศ์ตวรรษที7่-9 หรอืพทุธศกัราช1393 ตัง้อยูท่างภาคกลางของเกาะชวาบนทีร่าบเกฑทุางฝ่ัง
ขวาใกลก้ับแมน่ ้าโปรโกหา่งจากยอกยาการต์าทางตะวนัตกเฉียงเหนอื 40 กโิลเมตร มหาสถปูบโุร
พทุโธอันงดงามนัน้ รังสรรคข์ ึน้ดว้ยความรักความศรัทธาอยา่งเป่ียมลน้ตอ่พระพทุธศาสนาของชน
ชาวศรวีชิยั ประตมิากรรมแตล่ะชิน้ไดรั้บการจัดวางอยา่งงดงามลงตัวและมคีวามหมายอันมนัียถงึ
ธรรมธรรมชาตหิรอืจักรวาลโดยสรา้งขึน้จากหนิลาวามพีืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร
รปูทรงดา้นฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตรแตล่ะดา้นมบีันไดและซุม้ประตขู ึน้สู่

มหาเจดยีซ์ ึง่มทัีง้หมด 10 ชัน้ชัน้ 1-6 มลีักษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มสว่นชัน้ที ่ 7-10 มลีักษณะเป็น
รปูทรงกลม 
สว่นฐานของบโุรพทุโธประกอบดว้ยขัน้บันไดใหญ ่4 ขัน้ก าแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 
ภาพเป็นภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษย ์ ทีย่ังขอ้งอยูใ่นกามผกูพันกับความสขุสนุกสนาน
ความปรารถนาทางโลกอันไมรู่จ้บสว่นนีจั้ดอยูใ่นขัน้กามภมู ิ
ในสว่นทีส่องคอืสว่นบนของฐานน ัน้ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีปูสลักเรือ่งราวเกีย่วกับพทุธประวตั ิ
และชาดกตา่งๆประมาณ 1,460 ภาพในสว่นนีถ้อืเป็นขัน้รปูภมูคิอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลดุพน้จากกเิลส
ทางโลกมาไดบ้างสว่น 
สว่นทีส่ามคอืสว่นของฐานกลมทีม่เีจดยีท์รงระฆงัคว า่จ านวน 72 องคแ์ตล่ะองคบ์รรจดุว้ย
พระพทุธรปูตัง้เรยีงรายอยู ่ 3 ระดับโอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่ึง่เป็นสญัลักษณ์สดุยอดของบโุร
พทุโธจ านวน 72 นัน้หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึรปู 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และ
ฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรปูบัวผลบิานนัน้บง่บอกถงึการรูต้ ืน่และเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญนั่น้
ภายในไมไ่ดบ้รรจสุ ิง่ใดไวอ้าจสือ่ใหเ้ห็นถงึความวา่งอันถงึทีส่ดุของนพิพานแลว้ยอ่มไรล้ักษณ์ไรร้ปู
รอยใดๆในสว่นนีถ้อืเป็นขัน้อรปูภมูทิีม่นุษยไ์มผ่กูพันกับทางโลกอกีตอ่ไป จากนัน้น าทา่นสูศ่นูย ์
เครือ่งเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการท าเครือ่งเงนิอยา่งละเอยีด โดยชา่งฝีมอืทีป่ระณีต   

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
16.20 น. เดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสูเ่ดนพาซาร ์โดยเทีย่วบนิที ่GA252 
18.40 น. ถงึสนามบนินานาชาตงิรูะหไ์ร เกาะบาหล ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่THE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 3* 



3 

 

วนัทีส่าม บาร็องแดนซ–์ศนูยผ์า้บาตกิ-หมูบ่า้นคนิตามาน–ีวดัตมัปะกซ์รีงิ–ตลาดปราบเซยีน–อบูดุ-
หาดจมิบาลนั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชมการแสดงศลิปวฒันธรรมของบาหล ี บาร็อง ดา๊นซ ์ BARONG 
DANCEเป็นเรือ่งราวการตอ่สูร้ะหวา่งความชัว่และความด ีบาร็อง คอืตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสตัว์
ในเทพนยิาย มลีักษณะเป็นตัวสงิโตผสมมังกรแสดงโดยผูช้ายสองคน วา่กันวา่เคราของบาร็องมี
อ านาจในการรักษาโรคตา่งๆ สว่นคูป่รับของบาร็อง คอืรงัดาราชนิแีหง่นรก ซึง่ชาวบาหลรีูส้กึ
หวาดกลัวและใหค้วามเคารพพอๆ กัน ตามบทละครบาร็องไมส่ามารถปราบรังดาไดอ้ย่างราบคาบ
เพราะจะตอ้งมกีารถว่งดลุระหวา่งความดแีละความชัว่เสมอ ส าหรับชาวบาหลกีารแสดงชดุนีค้อืภาพ
สะทอ้นการตอ่สูข้องชวีติ น าทา่นชม ศนูยผ์า้บาตกิ ทา่นจะไดท้ราบถงึกระบวนการผลติ รปูแบบ 
และสสีนัของผา้ ซึง่มคีวามแตกตา่งจากผา้บาตกิท่ัวไป จากนัน้น าทา่นเดนิทางขึน้สูห่มูบ่า้นคนิตา
มาน ีทีม่อีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

บา่ย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร...บฟุเฟ่ตพ์ืน้เมอืง พรอ้มชมววิทวิทศันอ์นังดงามของภเูขา
ไฟบารต์รู ์ซึง่อยูบ่รเิวณหมูบ่า้นคนิตามาน ี 
ตัง้อยูบ่นระดับความสงู 1,717 เมตร และเป็นหนึง่ในอาณาจักรยคุตน้ๆ ภเูขาไฟกนุูงบาร์ตรูน์ี ้ เป็น
หบุเขาทีง่ดงามมหีมอกปกคลมุอยา่งสวยงาม บรเิวณนีจ้ะมอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี ใกลก้ับภเูขาไฟ 
คอืทะเลสาบบารต์รู ์ เป็นทะเลสาบซึง่เกดิจากการยบุตัวของภเูขาไฟดาเนา บารต์รู ์ ซ ึง่มขีนาด
ใหญท่ีส่ดุและตัง้อยูบ่นหลมุปลอ่งภเูขาไฟทีย่ังคกุรุน่ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ สมควรแกเ่วลาน า
ทา่นสู ่วดัเตยีรต์า อมัปีล TIRTA EMPUL TEMPLE วดัน า้พศุกัด ิส์ทิธ ิ ์ซึง่คนไทยมกัจะเรยีก
กนัวา่ วดัตมัปะกซ์รีงิ วัดแหง่นีต้ัง้อยูใ่นบรเิวณหมูบ่า้นตัมปะกซ์รีงิ ตามต านานเลา่วา่ เกอโบ อวีา 
มหาเสนาบดผีูย้ ิง่ใหญข่องเบอดลูใูชเ้วทมนตแ์กะสลักอนุสรณ์สถานในชัว่คนืดว้ยเล็บมอืตน สิง่ปลกู
สรา้งนีค้อือนุสรณ์สถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ ์ (ซึง่จะท าให ้
กษัตรยิ ์ ราชนิ ี และนางสนมผูว้ายชนมก์ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัทา่นจะไดพ้บกับบอ่น า้
ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ ซึง่ปัจจบุันนีย้ังมนี ้าผดุขึน้มาตลอดเวลาเชือ่กันวา่พระอนิทรท์รงสรา้งขึน้ตอนทีเ่จาะพืน้
พภิพเพือ่สรา้งบอ่น ้าอมฤตชบุชวีตินักรบของพระองค ์สถานทีแ่หง่นีถ้กูสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่10 วา่
กันวา่น ้าในสระมอี านาจในการรักษาโรคภัยตา่งๆ จงึไดม้กีารตอ่ทอ่ออกมาลงในบอ่ ทีช่าวบาหลี
นยิมมาช าระรา่งกายใหบ้รสิทุธิ ์หลังจากถวายเครือ่งบัดพลแีกเ่ทพเจา้แหง่สระน ้าแลว้ หญงิและชาย
จะแยกไปอาบน ้ากันคนละดา้น แมน้ ้าจะมาจากแหลง่เดยีวกันแตจ่ะมทีอ่แยกเพือ่ประกอบพธิกีรรม
ตา่งกันไป ทา่นสามารถผา่นชมบา้นพกัของอดตีประธานาธบิดอีนิโดนเีซยี ทีต่ัง้อยูบ่นเขาใกล ้ๆ  
ตัววหิาร จากนัน้อสิระใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงราคาถกูมากมาย เชน่ ผา้พันคอผา้
โสรง่พืน้เมอืง กระเป๋าหนัง ตุก๊ตาไมแ้กะสลัก พวงกญุแจ ที ่“ตลาดปราบเซยีน” น าทา่นชอ้ปป้ิงที่
ตลาดอบูดุ ไมเ่ป็นเพยีงยา่นทีส่ าหรับผูท้ีใ่ฝ่หาเรือ่งราวของความสขุ และเรือ่งทีส่นุทรยีใ์นอารมณ์
เพยีงเทา่นัน้ แตเ่ป็นแหลง่ช็อปป้ิงทีเ่ป็นการเตมิเต็มความอิม่ใหก้ารชอ็ปป้ิงเต็มรปูแบบอกีดว้ย 
ตลอดถนนมังกีฟ้อเรสทท์ีท่อดยาวผา่นใจกลางอบูดุทีม่คีวามเกา่แก่ และใหมผ่สานกันอยา่งลงตัว 
ตลาดแหง่นีส้ามารถหาซือ้สนิคา้ประเภทหัตถกรรมจากหมูบ่า้นเทงกานัน และผา้ซมุบา้ และมสีนิคา้
แบรนดเ์นมวางขายอกีดว้ย หากเป็นสนิคา้ของฝากเล็กๆ นอ้ยก็หาไดไ้มย่ากเชน่กัน ทีส่ าคัญหาก
เดนิทางเทีย่วในยา่นนีก็้จะมกีลิน่หอมตลอดถนนกลิน่หอมของน ้ามันหอมระเหยเทยีนหอมธปูหอม
หอมทีว่างขายแทบทกุรา้น หากใครทีส่นใจสนิคา้ประเภทนีใ้นยา่นนีไ้มค่วรพลาดเลยทีเ่ดยีว  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณภตัตาคาร 
พกัทีT่HE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่ ี ่ วดัเม็งว–ีเบดกูลั–ทะเลสาบบราตนั–วดัอลูนัดาน–ูวหิารตานะหล็์อต-หาดจมิบารนั 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทา่นสู ่วดัเม็งว ีหรอืตามนั อายนุ Pura Taman 
Ayunเป็นวดัทีส่ าคัญซึง่กอ่สรา้งตัง้แตปี่พ.ศ. 2177 ทัง้ยังเป็นวดัทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของ
บาหลอีกีดว้ยวดัแหง่นีเ้ป็นวดัหลวงของราชาแหง่ราชวงศเ์ม็งวคีวามโดนเดน่ของวดัแหง่นีค้อือาคาร
ทีม่หีลังคาทรงเมรหุลายชัน้กวา่ 29 แหง่เป็นการจ าลองจักรวาลตามคตคิวามเชือ่ของศาสนาฮนิดู
ไมว่า่จะเป็นเจดยีส์งูใหญ ่(เมร)ุ ทีส่ ือ่ถงึเขาพระสเุมรอุันเป็นศนูยก์ลางของจักรวาลหรอืสระน ้าทีร่อบ
ลอ้มวดัเปรยีบดั่งมหาสมทุรสทัีนดรทัง้ยังมกีารตกแตง่สวนและการจัดการคเูมอืงทีด่อีกีดว้ย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาทีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทอืกเขาเบดกูลั” ผา่นชมไรผ่ัก, 
ผลไมเ้มอืงหนาว และหมูบ่า้น ทีส่วยงามทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขาชมสวนดอกไมน้านาชาต ิ

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นชมปรุา อลูนั ดาน ูบราตนั Pura Ulun Danu Bratan ทีอ่ยูใ่นระดับความสงู 4,300 ฟตุ 

จากระดับน ้าทะเลวดันีเ้ป็นวดัทีเ่กา่แกส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่ 17 ชาวเบดกูลุสรา้งวดัแหง่นีเ้พือ่
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เป็นทีส่กัการะบชูาพระแมแ่หง่ทะเลทะเลสาบของพวกเขา เดมิทนัีน้วัดนีต้ัง้อยูร่มิน ้าแตน่ ้าใน
ทะเลสาบแผม่ากวา้งขึน้เรือ่ยๆ เลยท าใหว้ดันีม้าอยูก่ลางน ้าดว้ยความส าคัญและทัศนยีภาพที่
สวยงามของวดัอลุันดานูภาพวดัถกูตพีมิพใ์นธนบัตรใบละ 50,000 IDR ดว้ย ลักษณะเดน่ตรงศาลา
ซึง่มหีลังคาทรงสงูทีร่ยีกวา่เมรมุงุดว้ยฟางซอ้นกันถงึ 11 ชัน้ สวยงามมากวดัแหง่นีต้ัง้อยูร่มิ 
ทะเลสาบบราตนั Lake Bratan เป็นทะเลสาบทีม่มีนตข์ลังฉากหลังคอืทุง่นาขัน้บันไดทีค่อ่ยๆ 
ลาดต า่ลง เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง ในตอนเชา้หากปราศจากหมอกจะไดเ้ห็นววิทีส่วยงามของ
ยอดเขาคนิตามณี เมาตอ์ากงุ Mount Angung ทางทศิตะวนัออกนอกน าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิที่
งดงามทีส่ดุของเกาะบาหล ีทีว่หิารตานะห ์ล็อต วดัแหง่นีต้ัง้อยูเ่หนอืผนืดนิบนแทน่หนิซึง่เกดิจาก
การถกูคลืน่กดัเซาะ หอสดี าและเถาไมเ้ลือ้ยเหนอืหนา้ผาของตานะห ์ล็อต ชวนใหร้ะลกึถงึภาพวาด
อันประณีตของจนี คหูาทีร่ายรอบวดัคอืทีอ่าศัยของงศูักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่อยูอ่ยา่งสนัโดษโดยไมถ่กูรบกวน 
อนุญาตใหเ้ขา้ไปขา้งในไดเ้ฉพาะผูม้าสกัการะเทา่นัน้ แตนั่กทอ่งเทีย่วสามารถขึน้ชมทัศนยีภาพที่
งามจับตายามอาทติยล์ับขอบฟ้าไดบ้นเขาลกูใกลก้ัน สถานทีแ่หง่นีจ้งึเป็นทีรู่จั้กในนาม ตานะห์
ล็อต หรอื “ดนิแดนในทะเล” 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...อาหารทะเลสไตสบ์าหล+ีกุง้มงักร 500 กรมั 
ทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ ยามพระอาทติยต์กดนิรมิชายหาดจมิบาลนั 
พกัทีT่HE TUSITA HOTEL / J-BOUTIQUE HOTELหรอืเทยีบเทา่3* 

วนัทีห่า้ เดนพาซาร–์จาการต์า้-กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

09.40 น. ออกเดนิสูเ่มอืงจาการต์า้โดย เทีย่วบนิที ่GA403 
10.45 น. ถงึสนามบนิเมอืงจาการต์า้ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
12.40 น.  ออกเดนิทางจากจาการต์า้ เทีย่วบนิที ่GA868 
16.10 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

20-24 พ.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

17-21 ม.ิย. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

22-26 ก.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

19-23 ส.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

17-21 ก.ย. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

17-21 ต.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 

18-22 พ.ย.63 33,999 33,499 32,999 5,000 

11-15 ธ.ค. 63 33,999 33,499 32,999 5,000 
 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–จาการต์า้–ยอรก์จาการต์า้-เดนพาซาร-์จาการต์า้-กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 
/ คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่ก 4 คนื 
/ คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ด ้
ระบไุว ้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศก์
บรกิารตลอดการเดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 30 USD/ทา่น *** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยู่
กับความพอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / 
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก. / 
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คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสาย
การบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
- หนังสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 
5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 


