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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมิู) – บรูไน – บาหล ี



 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชั'น ( ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอร์
เชค็อนิสายการบนิ Royal Brunei (BI) เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัร
โดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย +, นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ/น
เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี
เที<ยวบนิขาไปและขากลบั อาจมีการเปลี<ยนแปลงเวลาบนิ ท ั'งนี' เป็นการารเปลี<ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซั <น  ก่อนทาํการออกตั Dวภายในทกุคร ั'ง  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที<บรษิทั ตามวนัที< ที<ลูกคา้เดินทาง 
 

17.15 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที�ยวบนิที� BI514  
(บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั �วโมง 45 นาท ี

QR.QS น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถิ<นชา้กว่าไทย W ช.ม. 
กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ<นเพื<อสะดวกในการนดัหมาย) พกัผ่อนภายในสนามบนิ เพื�อรอต่อเครื�อง 

Q1.1S น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเดนพารซ่์าร ์เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน รอยลั บรูไน (ROYAL BRUNEI) 
เที�ยวบนิที� BI757 ใชเ้วลาเดนิทาง : ช ั �วโมง :; นาท ีโดยประมาณ 

23.[5 น.  เดินทางถึง สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือเกาะบาหลี ประเทศ
อนิโดนีเซยี สนามบนิแห่งนี/ต ั/งชื�อไวเ้พื�อเป็นเกียรต ิแก่ พนัโท อ ีกสุต ีงูระหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองกาํลงัชาวอนิโดนีเซยี วรีบรุุษ
ในการสูร้บที�มารก์าเมื�อตกอยู่ในวงลอ้มของกองกาํลงัชาวดตัช ์ระหว่างการปฏวิตัิอนิโดนีเซยีเพื�ออสิรภาพ สนามบนิแห่งนี/
ต ั/งอยู่ห่างจากทางใตข้องเมอืงเดนพารซ์่าร ์ประมาณ BC กิโลเมตร (เวลาทอ้งถิ<นชา้กว่าไทย W ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของ
ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ<นเพื<อสะดวกในการนดัหมาย) นาํท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนั/นเดนิทางเขา้
สู่โรงแรมที�พกั 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั Mega Boutique Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที<สอง ระบาํบารองแดนซ ์– หมู่บา้นคนิตามณี – ชมววิภเูขาไฟบารตู์ห ์– วดัเตยีรต์าอมัปีล (ตมัปะซิรงิ) – ตลาดปราบเซียน 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั/นนําท่านเดินทางเขา้ชมโชวก์ารแสดงอนัตื�นตาตื�นใจกบั “ระบําบารอง” (Barong Dance) การแสดงที�สะทอ้น

ท่วงทาํนอง แห่งจิตวญิญาณ ระบาํบารองคือหนึ�งในมนตรเ์สน่ห ์ที�ผูค้นไม่นอ้ยมกัสนใจในวฒันธรรมของชาวอนิโดนีเซยี 
โดยเฉพาะวถิชีวีติของคนบนเกาะบาหล ีเกาะเลก็ ๆ ที�เตม็เปรี�ยมไปดว้ยวฒันธรรมอนัมเีสน่ห ์นกัท่องเที�ยวจาก ทกุมมุโลก
ต่างเดนิทางมาที�บาหลเีพื�อจะไดเ้หน็ท่วงท่าลลีาการร่ายราํแสนดุดนัดว้ยตาตวัเองสกัคร ั/ง นาํท่านเดนิทางไปยงั หมู่บา้นคนิตา
มณี หมูบ่า้นแห่งนี/ เป็นจดุชมววิ ภเูขาไฟบารตู์ห ์และทะเลสาบบารตู์ห ์ที�สวยงาม และถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกและมอีากาศ
เยน็สบายตลอดท ั/งปีใหท่้านไดช้มววิทวิทศันภ์ูเขาไฟบารตู์ห ์ที�ต ั/งอยู่บนระดบัความสูงกว่า B,IBI เมตร และ ทะเลสาบารตู์ห ์
ที�เกิดขึ/นจากการยุบตวัของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที�ลอยพดัผ่าน 
อสิระใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นที�ระล ึ

เที<ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

หลงัมื/อกลางวนันาํท่านสู่ หมู่บา้นตมัปะซิริง นาํท่านชม วดัเตียรต์าอมัปีล วดันํ /าพุศกัดิJสิทธิJซึ�งคนไทยมกัจะเรียกกนัว่า 
วดัตมัปะซีริง (Tampak siring) ตามตาํนาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิ�งใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลกั อนุสรณ์
สถานนี/ดว้ยเลบ็มอืของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของ ราชวงศ ์(ซึ�งเชื�อกนัว่า
ทาํใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสยีชีวติลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับ่อนํ /าศกัดิJสทิธิJซึ�งปจัจุบนันี/ยงัมนีํ /าผุด
ขึ/นมาตลอดเวลาเชื�อกนัว่าพระอนิทรท์รงสรา้งขึ/นตอนที�เจาะพื/นพภิพเพื�อสรา้งบอ่นํ /าอมฤตชบุชวีตินกัรบของพระองคส์ถานที�
แห่งนี/ถูกสรา้งขึ/นราวศตวรรษที� B, บ่อนํ /าพศุกัดิJสทิธิJใสสะอาดที�ผุดขึ/นจากใตด้ิน เป็นที�เคารพ
สกัการะของชาวบาหล ีชาวบาหลเีชื�อว่าถา้ไดม้าอาบนํ/า จะเป็นสริมิงคลและขบัไล่สิ�งเลวรา้ย และ
รกัษาโรคต่าง ๆ ในทกุ ๆ ปีจะผูค้นนิยมเดนิทางมาเพื�อชาํระร่างกายใหบ้ริสุทธิJ ที�นํ /าพแุห่งนี/ เป็น
จาํนวนมาก อสิระชอ้ปปิ/ งของฝากของที�ระลกึที� ตลาดปราบเซียน ของฝากบาหล ีราคาถูกและ
หลากหลาย ไมว่า่จะเป็นผา้โสร่ง งานแกะสลกัไม ้ของแต่งบา้น แมกเน็ต และอื�น ๆ อกีมากมาย 

คํ <า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัเขา้ที�พกั Mega Boutique Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที<สาม วดัทามนัอายนุ (วดัเม็งว)ี – เทือกเขาเบดูกลั – วดัอลูนัดานูบราตนั – ชมววินาขั'นบนัได – วดัทานาหล์อต 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ วดัทามนัอายุน (Taman Ayun 

Temple) หรอืที�เรยีกกนัว่า วดัเม็งว ีB ใน + วดัที�มคีวามสวยงามที�สุด
ของบาหลี สรา้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที� BI ในอดีตวดัหลวงของ
กษตัรยิข์องราชวงคเ์มง็ว ีใชส้าํหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของราชวงคเ์มง็ว ีใหท่้านไดช้มเจดยีบ์าหลทีี�มเีอกลกัษณ์ใน
การสรา้งโดยสรา้งขึ/นเป็นช ั/น ๆ สูงขึ/นไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของกาํแพง, ประตูวดัที�ก่อดว้ยหินสูง แกะสลกั
ลวดลายต่าง ๆ ไวอ้ย่างงดงาม จากนั/นเดินทางขึ/นสู่ เทือกเขาเบดูกลั เทือกเขาที�มีอากาศเย็นตลอดท ั/งปี  ระหว่างการ
เดินทางท่านจะไดเ้ห็นวถิชีีวติการทาํเกษตรกรรมของชาวบาหลใีนแบบต่าง ๆ เช่น การทาํนาข ั/นบนัได, สวนผกั และสวน
ผลไม ้จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบบราตนั  นาํท่าน ชมวดัอูลนัดานู บราตนั (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัที�
สาํคญั B ใน ; ของเกาะบาหล ีต ั/งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตนัที�มคีวามสวยงามและมมีนตข์ลงั มฉีากหลงัเป็นภูเขาที�
สวยงามบนความสูงจากระดบันํ /าทะเลกวา่ B,,,, เมตร สรา้งขึ/นในช่วงศตวรรษที� BI เพื�อใชท้าํพธิกีรรมทางศาสนาพทุธและ
ฮินดู และสรา้งไวเ้พื�ออุทิศแด่ เทว ีดานู เทพแห่งสายนํ/าทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนี/ จะมีศาลาซึ�งมี



 

หลงัคาทรงสูง หรือ เมรุ มงุดว้ยฟางซอ้นกนัถึง BB ช ั/น อีกท ั/งยงัเป็นสญัลกัษณ์ที�ใชต้ีพิมพรู์ปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ 
;,,,,, รูเปีbยะห ์ของอนิโดนีเซยี  

เที<ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ วดัทานาหล์อต ไดร้บัฉายาว่า"
วดัที�มีทิวทศัน์สวยงามที� สุดของบาหลี" คําว่า ทานา 
แปลว่าโลก คาํว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื�อว่าวดัแห่งนี/ เป็น
สญัลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล 
เป็นวดัที�ต ั/งอยู่บนชายหาดริมทะเล มลีกัษณะเป็นแหลม
ยื�นออกไปในทะเล สรา้งอยู่บนโขดหนิลกัษณะคลา้ยเกาะ 
เวลานํ /าขึ/นจะ ดูเหมือนวดัอยู่กลางทะเล เวลานํ /าลด
สามารถเดนิขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดันี/สรา้งขึ/นโดยนกับวช
ฮนิดูชื�อ ดงั ฮยงั นิรารธ์า ในสมยัศตวรรษที� BB เพื�ออุทศิใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเลเยน็ จากนั/นนาํท่านเดนิทาง
กลบัเขา้สู่ตวัเมอืง  

คํ <า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Mega Boutique Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที<สี< รา้นขายของที<ระลกึ – สวนวษิณุ – จุดชมววิ Water Blow – อสิระเวลา ณ หาดจมิบารนั 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั/นนาํท่านแวะชม รา้นขายของฝากพื'นเมือง ที�ไดร้วบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะ
บาหลีแห่งนี/  อาทิ เช่น ขนมพื/นเมือง, เสื/ อผา้บาติก, งานแกะสลกัไม ้และ เครื�องประดบั 
เครื�องเงนิ ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซื/อของฝากก่อนเดนิทางกลบั จากนั/นนาํท่านชม สวนพระวิษณุ 
(GWK Garuda Wisnu Kencana) ชมอนุสาวรียข์นาดใหญ่แบบครึ�งรูป ไดแ้ก่ อนุสาวรียรู์ป
สกัการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) B ใน C เทพเจา้สูงสุดของชาวฮินดู พระผูป้กป้องโลก 
และอ  นุสาวรียค์รุฑ หรอืเทพการูดา้ เทพเจา้แห่งอสิระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ�งเป็นพาหนะของ
พระองค ์มคีวามสูง B;, เมตร กวา้ง +j เมตร ขนาดนํ/าหนกั j,,,, ตนั ใหท่้านอสิระถ่ายรูปไวเ้ป็นที�ระลกึกบัรูปปั/นขนาด
ใหญ่ของพระวษิณุ  หรอืเดนิชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเหน็ทศันียภาพของเวิ/งอ่าวบาหลตีอนใตไ้ดจ้ากที�นี�ไดอ้กี
ดว้ย 

เที<ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั/นนําท่านออกเดินทางไปยงั หาด Nusa 
Dua เป็นที�ต ั/งของ Water Blow อนัลือชื�อ ท ั/ง
สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรีสอรท์ระดบั ; ดาว 
เรยีงราย ซึ�งต่างก็มกีารตกแต่งสวนโดยรอบเป็น
อ ย่ างดี  ต ัว  Water Blow เป็ นผลจากก าร



 

เคลื�อนที�ของคลื�นที�มาโดยตรงจาก มหาสมทุรอนิเดยี ซึ�งมาปะทะโดยตรงกบัชายฝั �งทางตะวนัตก ซึ�งจากระยะทางผสานกบั
หนา้ผาของชายหาดทาํใหเ้กดิเป็นคลื�นสูง เมื�อปะทะกนั ในบางคร ั/งอาจมคีวามสูงถงึ C, เมตรเลยทเีดยีว ซึ�งผลจากการปะทะ
จากคลื�น ท่านจะสงัเกตไดจ้ากบรเิวณชายหาดจะไมม่หีาดทรายอยู่เลย อกีท ั/งตลอดท ั/งทางหนา้ผาจะเป็นตะปุ่ มตะปํ�า สาเหตุ
จากการกดัเซาะของคลื�นเป็นเวลานบัหมื�นปี จากนั/นนาํท่านเดนิทางกลบัเขา้เมอืง อสิระเวลาใหท่้านไดเ้ดนิเล่นชมววิชายหาด 
หาดจมิบารนั (Jimbaran Beach) ที�สวยที�สุดในบาหล ีชายหาดสุดแสนโรแมนตกิ จมิบารนั ถอืเป็นชายหาดที�ค่อนขา้งเงยีบ
สงบ มทีวิทศันท์ี�งดงาม เหมาะแก่การเดนิทางมาท่องเที�ยวพกัผ่อน เลน่นํ /าทะเล หรอืเดนิทางมาชมความงดงามของทอ้งทะเล
บาหลยีามพระอาทติยอ์สัดงก็ไดร้บัความนิยมเช่นเดยีวกนั ดื�มดํ �ากลิ�นไอทะเล หาดทราย สายลม แสงแดดยามเยน็ และนี�
คอืหนึ�งในจดุหมายของเหลา่นกัท่องเที�ยวจากทกุมมุโลกเขา้มาพกัผ่อน 

คํ <า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัพกั Mega Boutique Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที<หา้ บาหล ี – บรูไน – มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah – พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia – หมู่บา้นกลางนํ'า – 
ผ่านชมพระราชวงั Istana Nurul Iman – บรูไน – กรุงเทพฯ 

04.00 น.  ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิ สนามบนิงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”  
Rq.WR น.  บินลดัฟ้าสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ROYAL BRUNEI เที�ยวบินที� BIqSr  

(บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั �วโมง 45 นาท ี
Rs.[S น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถิ<นชา้กว่าไทย W ช.ม. 

กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ<นเพื<อสะดวกในการนัดหมาย) นาํท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
แลว้ ออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง นาํท่านชม มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึ/นในโอกาสฉลอง :; ปี แห่งการ
ครองราชยข์องสุลต่านองคป์จัจุบนั มสัยดิทองคาํแห่งนี/ เป็นมสัยดิแห่งชาติของบรูไน และมสีถาปตัยกรรมสวยงามที�สุดใน
บรูไน โดยมกีารนาํเขา้วสัดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมาจากท ั �วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาล,ี แชนเดอเลยีร ์
ทองคําแทข้นาดใหญ่ที�สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ�มก่อสรา้งในปี BpqI แลว้เสร็จในปี Bppj ภายใน
ประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์: หอ้งแยกชาย หญิง, โดมทองคาํจาํนวน :p อนั โคมไฟ :p ดวงเพื�อเป็นเกียรติแก่ องค์
สุลต่านแห่งบรูไน สมเดจ็พระราชาธบิดฮีจัญ ีฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูซิซดัดนิ วดัเดาละห ์ซึ�งเป็นสมเดจ็พระราชาธบิดอีงคท์ี� 
:p องคป์จัจบุนัของบรูไน 

เที<ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

นาํท่านชม พิพิธภณัฑ ์Islamic Gallery พพิธิภณัฑแ์ห่งนี/ เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณลํ/าค่าขององคสุ์ลต่านจาก
ประเทศมสุลมิท ั �วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิช่น คมัภรีอ์ลักรุะอาน ขนาดเลก็ที�สุดในโลก  
จากนั/นนาํท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางนํ' า Kampong Ayer หมู่บา้นกลางนํ /าที�ใหญ่ที�สุดในโลก ต ั/งอยู่บริเวณปากแม่นํ /า
บรูไน เป็นหมูบ่า้นกลางนํ /าที�มคีนอยู่อาศยัต่อเนื�องกนัมายาวนานกวา่ B,C,, ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาคํ /า
ยนัและเชื�อมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางนํ /านี/มีท ั/ง บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีตาํรวจ, 
รา้นคา้, รา้นอาหาร ปจัจบุนัหมูบ่า้นแห่งนี/มปีระชากรกว่าสามหมื�นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจาํนวนประชากรบรูไนและ
เป็นสถานที�ที�แสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมรมินํ /าของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวจากท ั �วโลกที�ไดม้าชมหมูบ่า้น
แห่งนี/  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางไปยงัสนามบนิ ระหว่างทางไปสนามบนิท่านจะ ผ่านชมพระราชวงั Istana Nurul 
Iman เอกลกัษณ์ทางสถาปตัถยกรรมของบรูไนที�มคีวามงามโดดเด่นท ั/งภายในและภายนอก บนพื/นที�กว่า Bp,j,, ตาราง
เมตร พระราชวงัแห่งนี/สรา้งขึ/นในปี ค.ศ. BpqI ใชง้บประมาณในการก่อสรา้ง B.j ลา้นดอลลาร ์ภายในพระราชวงัถกูตกแต่ง
อย่างประณีตดว้ยวสัดุช ั/นเลศิและทองคาํแท ้ประกอบไปดว้ยหอ้งมากถงึ B,Iqq หอ้ง และ ; สระนํ /า นอกจากนี/ ยงัมหีอ้งจดั
เลี/ยงขนาดใหญ่ซึ�งบรรจไุดถ้งึ ;,,,, คน เดนิทางถงึสนามบนิ 

Wr.(R น.  ออกเดนิทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบนิ Royal Brunei (BI) เที�ยวบนิที� BI519 
QR.QS น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

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

 
 
 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
 

เที<ยวฟิน เปิดประตูสูอ่าเซียน บรูไน บาหล ีเกาะสวรรค ์  
5 วนั 4 คนื โดย สายการบิน รอยลั บรูไน 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 
เด็กอายไุม่เกนิ 
12 ปีเสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี 
ไม่เสรมิเตยีง 

ไม่เอาต ั Dวเครื<องบนิ พกัเดี<ยว 

24 – Q8 ส.ค. xQ Ws,ssW.- Ws,ssW.- Ws,ssW.- ไม่รบั [,sRR.- 
W( – Wr ก.ย. xQ Ws,ssW.- Ws,ssW.- Ws,ssW.- ไม่รบั [,sRR.- 
WQ – Wx ต.ค. xQ QW,ssW.- QW,ssW.- QW,ssW.- ไม่รบั [,sRR.- 
Ws – Q[ ต.ค. xQ QR,ssW.- QR,ssW.- QR,ssW.- ไม่รบั [,sRR.- 
Rs – W[ พ.ย. xQ QR,ssW.- QR,ssW.- QR,ssW.- ไม่รบั [,sRR.- 



 

W( – Wr ธ.ค. xQ QW,ssW.- QW,ssW.- QW,ssW.- ไม่รบั (,SRR.- 
Qr ธ.ค. xQ – RW ม.ค. x[ Q[,ssW.- Q[,ssW.- Q[,ssW.- ไม่รบั (,sRR.- 
 

 

อตัราค่าบรกิารนี' รวม 
� ตั Dวเครื<องบนิชั'นประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 
� ภาษีนํ'ามนัและภาษีต ั Dวทกุชนิด (สงวนสทิธเิกบ็เพิ<มหากสายการบนิปรบัขึ'นกอ่นวนัเดินทาง) 
� ที<พกัโรงแรมตามรายการ ( คนื พกัหอ้งละ Q – [ ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ<มเงนิพกัหอ้งเดี<ยว) 
� อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื'อหรอืเปลี<ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที<ตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ'าหนกักระเป๋าไม่เกนิ [R กก. 
� ค่ารถรบั-สง่สถานที<ท่องเที<ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ W,RRR,RRR บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ QRR,RRR บาท (ตามเงื<อนไขกรมธรรม)์ 
� ภาษีหกั ณ ที<จา่ย [% และภาษีมูลค่าเพิ<ม q% 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ (Re – 

Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที<ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที<ระบ ุเช่น ค่าเครื<องดื<มและค่าอาหารที<ส ั <งเพิ<มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื<องดื<มส ั <ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที<ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที<กรมแรงงานทั'งที<เมืองไทยและต่างประเทศซึ<งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ'าหนกักระเป๋าเดินทางที<เกนิจากที<ทางสายการบนิกาํหนดไว ้[0 กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ<น,คนขบัรถ W,SRR  บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์W ท่าน (ชําระที<สนามบนิในวนัเดินทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรขึ์'นอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารที<ไดร้บั (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ<นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงื<อนไขการสาํรองที<นั <ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั'น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลร์ายชื<อและหนา้หนงัสอืเดินทางเพื<อ
ยนัการจองที<นั <ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ QR,RRR บาท 



 

2.ค่าทวัรส์ว่นที<เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั'งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั'นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดินทาง
ของท่าน และการคนืเงนิท ั'งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที<เกดิขึ'นจรงิ 
3.เมื<อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั'งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื<อนไขการใหบ้รกิารที<
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี' ท ั'งหมดนี' แลว้ 
 

เงื<อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั'งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที<เกดิขึ'นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื<อนไขใด ๆ ท ั'งสิ'น 
Q.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์SR% 
[.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง q – W( วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที<ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื<นวซ่ีาให ้เมื<อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามดัจาํท ั'งหมด 
 

เงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์/จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั/นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั/น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 
ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ :,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ B,,00 บาท 
2.ในกรณีที�ทางประเทศจอรเ์จยี หรอื ประเทศ อารเ์มเนีย ส ั �งใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJในการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารเพิ�มเตมิตามค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ/นจรงิ เพื�อดาํเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื�นวซี่า 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั/งนี/ใหข้ึ/นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั/น อกีท ั/งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ/นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิJที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั/งนี/ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก
เป็นสาํคญั 
5.รายการทวัรนี์/ เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั zวเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิาร
ในกรณีที�มกีารขึ/นราคาค่าต ั zวเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ/ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ/นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี/ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่ท ั/งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิJไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั zวเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั/นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้



 

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั/น ๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิJในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ั/งสิ/นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั/น 
12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั/น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 
และ อื�น ๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํ
ดงักลา่วท ั/งสิ/น 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั/น ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั/งหมด 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื/อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวั
ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื/อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี/ 
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ/นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ั/งสิ/น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว (ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี/ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ /าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิJไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ั/งสิ/น 
21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั zวภายในประเทศ เช่น (ต ั zวเครื�องบนิ,ต ั zวรถทวัร,์ต ั zวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั/งก่อนทาํการออกตั zว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณีถา้
ท่านออกตั zวภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 
2:. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื<อท่องเที<ยวเท่านั'น 
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 

 


