
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม บาหล ี4 วนั 3 คนื สายการบนิ ROYAL BRUNEI 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี8ยว
เพิ8ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ั:ว 

2-5 กรกฎาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

9-12 กรกฎาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

30-2 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

20-23 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

27-30 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

3-6 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

17-20 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

24-27 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

8-11 ตลุาคม 2562 17,777 17,777 16,777 3,500 11,777 

15-18 ตลุาคม 2562 17,777 17,777 16,777 3,500 11,777 

29 – 1 พฤศจกิายน 2562 19,777 19,777 18,777 5,550 13,777 

 

*** เด็ก INFRANT ราคา �,500 บาททุกพีเรียด** 

FANTASTIC BALI 4 วนั 3 คืน 
BHT9191368 

โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI 



 

FLIGHT DETAILS 

ROYAL 
BRUNEI 

BI514 BKK-BWN 13.30 17.15 

BI513 BWN-BKK 10.55 12.40 
                                                                                นํ�าหนกักระเป๋าโหลด 30 กโิลกรมั ถอืขึ �นเคร ื4อง 7 กโิลกรมั 

 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที4แน่นอนอกีคร ั�งกอ่นเดนิทาง 

หากลูกคา้เดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัดว้ยเครื4องบนิภายในประเทศ 
*****กรุณาแจง้เจา้หน้าที4กอ่นทําการจอง***** 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที6ยง คํ 6า โรงแรมที6พกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-บรูไน – บาหลี � � � BADROCK HOTEL / GRAND 
KUTA หรือเทียบเท่า 0 ดาว 

2 วดัทามนัอายุน (วดัเม็งวี)- ทะเลสาบบราตนั – วดัอลูนัดานู บราตนั – 
ชมวิวนาขั9นบนัได – วดัทานาหล์อต  

� � � BADROCK HOTEL / GRAND 
KUTA หรือเทียบเท่า 0 ดาว 

3 ระบาํบารองแดนซ-์หมูบ่า้นคินตามณี-วดัเตียรต์าอมัฟีล (วดัตมัปะซิ
ริง)-พิเศษ บุฟเฟ่ห ์BBQ ทีFหาดจิมบารนั – ชอ้ปปิ9 งตลาดปราบเซียน 

� � � BADROCK HOTEL / GRAND 
KUTA หรือเทียบเท่า 0 ดาว 

5 บาหลี – บรูไน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) � � �  

ขอ้แนะนาํประกอบการตดัสินใจ 

• โปรแกรมทวัร ์คดัสรรสถานทีFท่องเทีFยวมาอยา่งดี เสน้ทางไมว่กวนทาํใหไ้มเ่สียเวลาเดินทาง  

• บินโดยสายการบินPREMIUM ROYAL BRUNEI นํ9าหนักกระเป๋า QR กิโลกรมั 

• โปรแกรมนี9 เหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั รวบรวมสถานทีFเทีFยวชืFอดงัมากมายอาทิ เชน่ วดัเม็งวี ,ทะเลสาบบราตนั ,วดัอลูนัดานู 

บราตนั , วดัทานาหล์อต , หมูบ่า้นคินตามณี , วดัตมัปะซิริง 

• โรงแรมทีFพกัเป็นระดบั 0 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั  

• พิเศษ ชมโชวร์ะบาํบารองแดนซ ์/ บุฟเฟ่หบ์ารบี์คิวที6หาดจมิบารนั 

 
วนัที6หนึ6ง        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-บรูไน – บาหลี                                                      (-/-/-) 

QR.TR น. คณะพรอ้มกนัทีF สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั9น 0 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอร ์U ประตูทีF U สายการบิน ROYAL 

BRUNEI เจา้หน้าทีFคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกทุกท่าน 



 

QT.TR น. ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เทีFยวบินทีF BI514 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ W.0Y ชั Fวโมง) 

บริการอาหารและเครืFองดืFมบนเครืFอง 

QU.QV น. เดินทางถึงประเทศบรูไน รอเปลีFยนเครืFอง 

WQ.QV น. ออกเดินทางสู่ ประเทศอินโดนีเซีย บาหลี โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เทีFยวบินทีF BI757 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ W 

ชั Fวโมง) 

WT.TV น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพารซ์า่รห์รือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

สนามบินแหง่นี9 ตั9งชืFอไวเ้พืFอเป็นเกียรติ\แก ่พนัโท อี กุสตี งูระหไ์ร ผูบ้ญัชาการกองกาํลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูร้บ

ทีFมารก์าเมืFอตกอยูใ่นวงลอ้มของกองกาํลงัชาวดตัช ์ระหวา่งการปฏิวติัอินโดนีเซียเพืFออิสรภาพ สนามบินแหง่นี9 ตั9งอยูห่า่ง

จากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์า่ร ์ประมาณ _Q กิโลเมตร เวลาทอ้งถิFนเร็วกวา่ประเทศไทย _ ชั Fวโมง (เพืFอความสะดวกใน

การนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิFน) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั9น

นําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม 

ทีFพกัโรงแรม BADROCK HOTEL / GRAND KUTA หรือเทียบเท่า 

วนัที6สอง        วดัทามนัอายุน (วดัเม็งวี)- ทะเลสาบบราตนั – วดัอูลนัดานู บราตนั – ชมวิวนาขัfนบนัได  

                    วดัทานาหล์อต                                                                                                    (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั9นนําท่านเดินทางสู่ วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรือทีFเรียกกนัวา่ วดัเม็งวี ( The Royal temple of 

Mengwi ) 1 ใน 6 วดัทีFมีความสวยงามทีFสุดของบาหลี สรา้งในชว่งคริสตศ์ตวรรษทีF 17 ในอดีตวดัหลวงของกษัตริยข์อง

ราชวงคเ์ม็งวี ใชส้าํหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็งวี ใหท่้านไดช้มเจดียบ์าหลีทีFมีเอกลกัษณใ์นการสรา้ง

โดยสรา้งขึ9 นเป็นชั9นๆสูงขึ9 นไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชมความงามของกาํแพง, ประตูวดัทีFกอ่ดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลายต่างๆไว ้

อยา่งงดงาม จากนั9นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตนั นําท่านชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura Ulun Danu Bratan ) 

เป็นวดัทีFสาํคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั9งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนัทีFมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงัเป็น

ภูเขาทีFสวยงามบนความสูงจากระดบันํ9าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งขึ9 นในชว่งศตวรรษทีF 17 เพืFอใชท้าํพิธีกรรมทาง

ศาสนาพุทธและฮินดู และสรา้งไวเ้พืFออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแหง่สายนํ9าทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งนี9 จะ

มีศาลาซึFงมีหลงัคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 11 ชั9น อีกทั9งยงัเป็นสญัลกัษณที์Fใชตี้พิมพร์ูปลงดา้นหลงัธนบตัร

แบบ 50,000 รูเปีu ยะหข์องอินโดนีเซีย 

 

 

 

 

 

  

เทีFยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางกลบั ระหวา่งทาง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัธรรมชาติทีFสดชืFน ชมวิวนาขัfนบนัได จากนั9นนําท่าน

เดินทางสู่ วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้บัฉายาวา่"วดัทีFมีทิวทศัน์สวยงามทีFสุดของบาหลี" คาํวา่ ทานา แปลวา่

โลก คาํวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชืFอวา่วดัแห่งนี9 เป็นสญัลกัษณข์องการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดัทีFตั9งอยูบ่น

ชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยืFนออกไปในทะเล สรา้งอยูบ่นโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะ เวลานํ9าขึ9 นจะดูเหมือนวดั



 

อยูก่ลางทะเล เวลานํ9าลดสามารถเดินขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดันี9 สรา้งขึ9 นโดยนักบวชฮินดูชืFอ ดงั ฮยงั นิรารธ์า ในสมยั

ศตวรรษทีF 11 เพืFออุทิศใหแ้กเ่ทพเจา้และปีศาจแหง่ทอ้งทะเล ใหท่้านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝัFงทะเลยามอาทิตย์

ใกลล้าลบัขอบฟ้าทีFแสนงดงาม 

คํ Fา  รบัประทานอาหารคํ Fา ณ ภตัตาคาร 

ทีFพกัโรงแรม BADROCK HOTEL / GRAND KUTA หรือเทียบเท่า 

วนัที6สาม         ระบาํบารองแดนซ-์หมู่บา้นคินตามณี-ทะเลสาบบารต์หู ์-วดัเตยีรต์าอมัฟีล (วดัตมัปะซิริง) 

                     พิเศษ บุฟเฟ่ห ์BBQ ที6หาดจมิบารนั – ชอ้ปปิf งตลาดปราบเซียน                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชมการแสดง ระบาํบารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพื9 นบา้นทีFมีชืFอเสียงของเกาะบาหลีซึFงนําเสนอ

เรืFองราวการต่อสูร้ะหวา่ง บารองเป็นสตัวใ์นตาํนาน ซึFงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสญัลกัษณแ์ทนวิญญาณดี

งามผูป้กปักษ์รกัษามนุษย ์ต่อสูก้บั รงัดา ตวัละครทีFเป็นสญัลกัษณแ์ทนวิญญาณชั Fวรา้ย สลบัฉากดว้ยการร่ายราํแบบบาหลี

ดั9งเดิมทีFสืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซถื์อไดว้า่เป็นนาฏกรรมศกัดิ\สิทธิ\ ทีFมีการร่ายราํมีท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม 

ประกอบดว้ยเสียงเพลงอนัไพเราะ จากนั9นนําท่านเดินทางไปยงั หมู่บา้นคินตามณี หมูบ่า้นแหง่นี9 เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟ

บารตู์ห ์และทะเลสาบบารตู์ห ์ทีFสวยงามทีFสุด ชมวิวทิวทศัน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารตู์หที์Fถูกปกคลุมไปดว้ยหมอก

และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั9งปี 

 

เทีFยง 

 

รบัประทา

นอาหาร

เทีFยง ณ 

ภตัตาคาร 

จากนั9นนําท่านสู่ หมูบ่า้นตมัปะซิริง นําท่านชม วดัเตียรต์าอมัปีล (Tirta Empul Temple) วดันํ9าพุศกัดิ\สิทธิ\ซึFงคนไทย

มกัจะเรียกกนัวา่ วดัตมัปะซีริง (Tampak siring) ตามตาํนาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิFงใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนต์

แกะสลกัอนุสรณส์ถานนี9 ดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณส์ถานแหง่ราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของ

ราชวงศ ์(ซึFงเชืFอกนัวา่ทาํใหร้าชวงศ ์หลงัจากเสียชีวิตลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับ่อนํ9าศกัดิ\สิทธิ\ซึFง

ปัจจุบนันี9 ยงัมีนํ9าผุดขึ9 นมาตลอดเวลาเชืFอกนัวา่พระอินทรท์รงสรา้งขึ9 นตอนทีFเจาะพื9 นพิภพเพืFอสรา้งบ่อนํ9าอมฤตชุบชีวิต

นักรบของพระองคส์ถานทีFแหง่นี9 ถูกสรา้งขึ9 นราวศตวรรษทีF _R บ่อนํ9าพุศกัดิ\สิทธิ\ใสสะอาดทีFผุดขึ9 นจากใตดิ้น เป็นทีFเคารพ

สกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชืFอวา่ถา้ไดม้าอาบนํ9า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่สิFงเลวรา้ย และรกัษาโรคต่างๆ ในทุกๆปี

จะผูค้นนิยมเดินทางมาเพืFอชาํระร่างกายใหบ้ริสุทธิ\ ทีFนํ9าพุแหง่นี9 เป็นจาํนวนมาก  

คํ Fา รบัประทานอาหารคํ Fา (BBQ BUFFET) ณ ชายหาดจมิบารนั ทีFมีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นทีFตั9งของรา้นอาหาร

ทะเล เรียงรายเป็นระเบียบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดินเนอรริ์มทะเลยามอาทิตยอ์สัดงทีFแสนโรแมนติก 

จากนั9นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ9 งทีF ตลาดปราบเซียน ใหท่้านไดเ้ลือกซื9 อสินคา้พื9 นเมืองราคาถูกมากมายเชน่เสื9 อผา้,ของทีFระลึก,

ผา้พนัคอ,ผา้โสร่งพื9 นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั และสินคา้พื9 นเมืองอีกมากมาย 

ทีFพกัโรงแรม BADROCK HOTEL / GRAND KUTA หรือเทียบเท่า 

วนัที6หา้          บาหลี – บรูไน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                     (-/-/-) 



 

Rm.RR น. นําท่านเดินทางออกจากโรงแรมเพืFอไปยงัสนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 

RU.QR น. ออกเดินทางสู่ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เทีFยวบินทีF BI758 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินบรูไน รอเปลีFยนเครืFอง 

QR.VV น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เทีFยวบินทีF BI513 

QW.mR น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** โปรแกรมทวัรอ์าจปรบัเปลี6ยนไดต้ามความเหมาะสม เพื6อผลประโยชนสู์งสุดของลูกคา้*** 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม บาหล ี4 วนั 3 คนื สายการบนิ ROYAL BRUNEI 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี8ยว
เพิ8ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ั:ว 

2-5 กรกฎาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

9-12 กรกฎาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

30-2 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

20-23 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

27-30 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

3-6 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

17-20 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

24-27 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

8-11 ตลุาคม 2562 17,777 17,777 16,777 3,500 11,777 

15-18 ตลุาคม 2562 17,777 17,777 16,777 3,500 11,777 

29 – 1 พฤศจกิายน 2562 19,777 19,777 18,777 5,550 13,777 

 
 
 

เงื6อนไขการใหบ้ริการ 
_. การเดินทางในแต่ละครั9งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน QR ท่านขึf นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ\ในการเปลีFยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
W. ในกรณีที6ลูกคา้ตอ้งออกตั oวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที6ของบริษัทฯเพื6อเช็คว่ากรุป๊มีการ    
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัfง มิฉะนัfนทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัfงสิf น 
การชาํระค่าบริการ 
- การจองครั9งแรก มดัจาํท่านละ QR,RRR บาท  ภายใน W วนัหลงัการจอง และชาํระทั9งหมดกอ่นเดินทางภายใน WR วนั  หากเป็นชว่ง
เทศกาลหรือวนัหยุดยาวชาํระทั9งหมดก่อนเดินทางภายใน QRวนั   
(การไมช่าํระเงินคา่มดัจาํหรือชาํระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ
เดินทาง)  
- ในกรณีทีFกองตรวจคนเขา้เมืองทั9งทีFกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีFระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ\ทีFจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั9งสิ9 น 
การยกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 40 วนั คืนเงินมดัจาํทั9งหมด 
- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-39 วนั หกัเงินมดัจาํ Y,000 บาท/ท่าน 
- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั หกัมดัจาํ 50 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัร/์ท่าน 



 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14-07 วนั หกัมดัจาํ 80 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัร/์ท่าน 
-ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัร ์/ ท่าน 
**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพืFอการท่องเทีFยวเท่านั9น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศอินโดนีเซียโดยผิดกฎหมายและในขั9นตอน
การผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั9งไทยและอินโดนีเซีย ขึ9 นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าทีFเท่านั9น ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้
เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั9งสิ9 น** 
0.Y เมืFอท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึFง หรือไมเ่ดินทาง   
พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ\ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั9งสิ9 น 
อตัราค่าบริการนีf รวม 
� คา่ตั �วเครืFองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิFมของนํ9ามนัเชื9 อเพลิง  

� คา่รถโคช้มาตรฐาน ท่องเทีFยวตามโปรแกรมทีFระบุ 

� คา่เขา้ชมสถานทีFต่างๆตามทีFระบุไวใ้นโปรแกรม 

� คา่โรงแรมทีFพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีFท่านจองหอ้งพกัแบบ Q เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น

เตียงเสริมแทน, 

� คา่อาหารตามทีFระบุในรายการ  

� คา่ประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงืFอนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิFมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเทีFยวบินกรุณา
สอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั9ง 

� นํ9าดืFมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

� นํfาหนกักระเป๋า สาํหรบัโหลด TR กิโลกรมั กระเป๋าถือขึf นเครื6อง 7 กิโลกรมัตอ่ท่าน 

� คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการนีf ไม่รวม 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิFม � % และคา่ภาษีหกั ณ ทีFจา่ย Q % 

� คา่ทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

� คา่วีซา่สาํหรบัชาวต่างชาติ  

� คา่นํ9าหนักกระเป๋าเกิน 

� คา่มินิบาร ์คา่ชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

� คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครืFองดืFมในหอ้งพกั และคา่อาหารทีFสั Fงมาในหอ้งพกั คา่อาหาร และเครืFองดืFมทีFสั Fง

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีFทางบริษัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิFม 

�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที6ยว นกัท่องเที6ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถิ6น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรที์6คอยบริการเรา
โดยประมาณ TR USD หรือประมาณ Q,RVR บาท ตอ่ทริป 

�ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทย ขึf นอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กท่าน 



 

 
 
 
 

 

หมายเหต ุ: 

- รายการ และราคาสาํหรบัผูร้่วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย _R ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการนี9 เป็นเพียงขอ้เสนอทีFตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั9งหนึFง หลงัจากไดส้าํรองทีFนัFงกบัสายการบิน และ

โรงแรมทีFพกัในต่างประเทศเป็นทีFเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการนี9 อาจเปลีFยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคานี9 คิดตามราคาตั �วเครืFองบินในปัจจุบนั หากราคาตั �วเครืFองบินปรบัสูงขึ9 น บริษัทฯ สงวนสิทธิ\ทีFจะปรบัราคาตั �วเครืFองบิน 

ตามสถานการณด์งักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีคา่ส่วนตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ\ในการไมคื่นเงินไมว่า่ทั9งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีFผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต 

ใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเนืFองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าทีFตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีสิFงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืFนๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ\ทีFจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั9งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเนืFองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปลีFยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีFเกีFยวขอ้ง เหตุการณท์างการเมือง การจลาจล ภยั

ธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ\ทีFจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั9งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีFผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางส่วนหรือทั9งหมด โดย

ความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ\ในการเปลีFยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์9 ไดต้ามความเหมาะสม ทั9งนี9 ขึ9 นอยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอืFนๆ ทีFอาจเกิดขึ9 นได ้ทั9งนี9  เพืFอความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยเพิFมเติมทีFเกิดขึ9 นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิ\ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั9งสิ9 นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั9น 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีFประสงคจ์ะไปท่องเทีFยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั9น  หากท่านไมส่ามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แคส่มคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพืFอการใชต้ั �วเครืFองบินและทีFพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไมร่วมทวัรใ์น

บางวนั ทางบริษัทจะคิดคา่ดาํเนินการในการแยกท่องเทีFยวเอง QRR USD(กอ่นซื9 อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์Fเป็นจริง 

เพืFอทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดคา่บริการทีFเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูที้Fมีอายุน้อยกวา่ _1 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ � เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* นํfาหนักกระเป๋าโหลดคนละ TR กิโลกรมั*.*.*.กระเป๋าถือขึf นเครื6อง U กิโลกรมั 


