ว ันแรก
03.00
06.00
11.15
เทีย
6 ง

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือ ง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – ว ัดเม็ งวี – ว ัดเบซากีห ์
(-/L/D)
พร ้อมกันที ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ ้าหน ้าทีของ
บริษัทฯคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นํ าท่านเหินฟ้ าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเทียวบิน FD396
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร หรือในอีกชือ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคน
เข ้าเมือง รับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร ้อย (บาหลีเร็วกว่าไทย 1 ชัวโมง)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)
นํ าท่านชม ว ัดเม็ งวี (ทามานอายุน) วัดทีสวยงามทีสุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็ นวัดหลวงของกษั ตริยแ
์ ห่งราชวงศ์เม็งวี
ใช ้ประกอบพิธก
ี รรมของกษั ตริยแ
์ ห่งราชวงศ์เม็ งวีเท่านั นถูกสร ้างในคริสต์ศตวรรษที 17 ทีมีความสวยงามมีสระนํ าล ้อมรอบ
บริเวณวัดอันงดงาม

เย็น
พ ักที6
ว ันทีส
6 อง
เชา้

เทีย
6 ง

นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดเบซากีห ์ เป็ นวัดทีมีความสําคัญทีสุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให ้เป็ นวัด เป็ นวัดในศาสนาฮินดูทใหญ่
ี
ิ ธิท
ทีสุดของบาหลี ยั งถือเป็ นวัดศักดิส
@ ท
@ สุ
ี ดเหนือวัดทังปวง มีบริเวณกว ้างใหญ่ ไพศาล ประกอบด ้วยวัดเล็ กๆ อีก 23 แห่ง
แห่งทีเรียงรายอยูเ่ ป็ นขันๆ กว่า 7 ขันไปตามไหล่เขา มีฉากหลังคือภูเขาไฟกุนุงอากุง เป็ นภูเขาไฟทีสูงทีสุดของเกาะบาหลี
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร (2)
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรือเทียบเท่า*
ชมระบํ าบารอง แดนซ ์ – หมู่บ า้ นคินตามานี – บาหลี สวิง – ภูเขาไฟบาตูร ์ – ทะเลสาบบาตูร ์ – วิห ารเทมภค
ั ศิ
ริงค์ – ตลาดปราบเซียน (B/L/D)
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
่ มู่บ ้าน BATU BULAN VILLAGE เพือ ชมระบํ าบารอง แดนซ ์ เป็ นศิลปะการแสดงทีเป็ นเอกลักษณ์
หลังจากนั นนํ าท่านสูห
ของชาวเกาะบาหลี อิน โดนี เซีย บารองเป็ นสัต ว์ในตํ านาน ซึงมีห ลั งอานยาวและหางงอนโง ้ง และเป็ นสัญ ลั ก ษณ์ แ ทน
วิญญาณดีงาม ซึงเป็ นผู ้ปกปั กษ์ รักษามนุษย์ต่อสู ้กับรังดา ตัวละครทีเป็ นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชัวร ้าย บารอง แดนซ์เป็ น
ิ ธิ@ การร่ายรํ ามีท่าทีอ่อนช ้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ นํ าท่านแวะชมสินค ้าเครืองเงิน หั ตถกรรม ทีเป็ น
นาฏกรรมศักดิส
@ ท
ศิลปะของเกาะบาหลี
นํ าท่านเดินทางขึนสู่ หมู่บ า
้ นคินตามานี ตังอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็ นหนึงในอาณาจักรยุคต ้น ๆ บนเกาะ
บาหลี
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)
นํ าท่านชม ภูเขาไฟบาตูร ์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร ์ เป็ นทะเลสาบซึงเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบา
ตูร์ ซึงมีขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในบาหลีและตังอยู่ด ้านข ้างภูเขาไฟทียังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับนํ าทะเล 1,717 เมตร นํ าท่าน
เดินทางตามเส ้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่ าสน ในบรรยากาศเย็ นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนา
ขันบันได อันเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินถ่ายรูปกับทัศนียภาพทีงดงามราวสรวงสวรรค์
การมาเยือนทีเกาะบาหลีแห่งนี กิจกรรมอีกอย่างนึงทีเป็ นไฮไลท์สําหรับทีนีก็คอ
ื บาหลี สวิง (Bali Swing) เป็ นการนังชิงช ้าที
มีความสูงมากๆ นอกจากจะหวาดเสียวแล ้วท่านยังจะได ้พบกับทัศนียภาพธรรมชาติของเกาะบาหลีอย่างน่ าตืนตาตืนใจเป็ น
อย่างยิง ทังนีการขึนเล่นชิงช ้าในจุดทีระบุในโปรแกรมรวมค่าเล่นกิจกรรมนีแล ้ว ยกเว ้นจุดทีนอกเหนือโปรแรกมระบุ ข ้อควร
ระวังและคําแนะนํ าของการเล่น บาหลี สวิง คือผู ้เล่นจํ าเป็ นต ้องฟั งคําแนะนํ าจากเจ ้าหน ้าอย่างเคร่งคัด และจําเป็ นต ้องเซ็น
ยินยอมการเล่นเครืองเล่นนีเนืองจากถือเป็ นกิจกรรมผาดโผนชนิดหนึง
ิ ธิ@ วิหารเทมภ ัคศิรงิ ค์ (วัดพุศักดิส
ิ ธิ)@ สร ้างในศตวรรษที 13 เป็ นวิหารศักดิส
ิ ธ์สมัย
หลังจากนั นเดินทางสูว่ ห
ิ ารทีศักดิส
@ ท
@ ท
@ ท
ิ ธิ@ ที TIRTA EMPUL ทีผุดขึนจากใต ้ดินเป็ น
โบราณใช ้ประกอบพิธท
ี างศาสนาในราชวงศ์กษั ตริยเ์ ท่านั น ชมบ่อนํ าพุศักดิส
@ ท
ิ ธิ@ และแท่นบูชาเทพทีศักดิส
ิ ธิแ
พั นปี โดยไม่มวี ันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิส
@ ท
@ ท
@ ละมหั ศจรรย์ ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา
ิ ธิ@ มีนําไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็ นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชือว่า ถ ้าใครอยากมีลก
ด ้านหน ้าปากถําเป็ นสระศักดิส
@ ท
ู
ลองมาดืมหรืออาบนํ าทีนี จะมีลก
ู เต็มบ ้านหลานเต็มเมือง
จากนั นนํ าท่านช ้อปปิ งย่าน ตลาดปราบเซียน ให ้ท่านได ้สนุกสนานกับการต่อรองสินค ้าพืนเมืองในตลาด และราคาถูกทีสุด
ิ ธิ@ ทีมีรูปปั นพระพิฒเนศอยู่
ในบรรดาตลาดต่างๆ ของพืนเมืองชมถําช ้างศักดิส
@ ท
ตลาดแห่ งนี เต็ ม ไปด ้วยของพืนเมือ งหลากหลาย อาทิเช่น ผ ้าบาติก เครืองไม ้แกะสลั ก อาหารแบบสตรีท ฟู๊ ด และสละ
อินโดนีเซีย ซึงเป็ นทีนิยมอย่างมาก ใครมาบาหลีพลาดไมได ้ทีจะลิมลองสละหวานกรอบลูกใหญ่โต ทีเป็ นพั นธ์เฉพาะของ
อินโดนีเซีย

เย็น
พ ักที6

บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร (5)
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL*หรือเทียบเท่า*

ว ันทีส
6 าม
เชา้

ิ ล์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูก ัล – ว ัดอุล ัน ดานู – ทะเลสาบบราต ัน – วิหารทานาล็อท (B/L/D)
วานากิรฮ
ิ ล
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
ิ ล์ ตังอยู่ในมุนดุคหมูบ
หลังจากนันนํ าท่านเดินทางสู่ วานากิรฮ
ิ ล
่ ้านนอกเส ้นทางประมาณสองชัวโมงทางตอนเหนือของอูบด
ุ
ซึงได ้รับความนิยมและกลายเป็ นสถานทีท่องเทียวสําหรับผู ้คนทีชืนชอบในการถ่ายภาพ
่ วามสงบสุข และเป็ นอีกนึงที
นํ าท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE เป็ นประตู่ทว่ี ากันว่าเป็ นเส ้นทางสูค
ื
ไฮไลท์ทคนริ
ี
ยมมาและมีชอเสียงอย่างมาก

เทีย
6 ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (7)
หลั งจากนั นเดิน ทางขึนสู่ เทือ กเขาเบดู ก ล
ั เทือ กเขาทีงดงาม อากาศเย็ น ตลอดทั งปี ชมสวนผลไม ้, ผั ก , ต ้นไม ้ต่างๆ
ทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึนบนเทือกเขาเบดูกล
ั หมูบ
่ ้านดัชท์และ ปุระอันทีงดงามสองข ้างทางขึนภูเขา

นํ าท่านชม ว ัดอุล ัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับนํ าทะเล ตังอยู่บริเวณกลางนํ าริมทะเลสาบบราตาน มีฉาก
หลังเป็ นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคันด ้วยปุยเมฆสีขาว วัดนีสร ้างตังแต่สมัยศตวรรษที 17 เพือใช ้ทําพิธท
ี างศาสนาพุทธ
และฮินดู รวมทังอุทศ
ิ แด่เทวี ดานู เทพแห่งสายนํ า บริเวณทีไม่สามารถเดินข ้ามไปได ้ จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซึงมีหลังคา
ทรงสูงทีรียกว่าเมรุ มุงด ้วยฟางซ ้อนกันถึง 11 ชัน สวยงามมาก ท่านจะได ้สัมผั สกับอากาศหนาวเย็ นตลอดทังปี วัดแห่งนี
ตังอยู่รม
ิ ทะเลสาบบราต น
ั เป็ นทะเลสาบทีมี มนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขันบันไดทีค่อย ๆ ลาดต่ําลง เป็ นทะเลสาบทีมี
ชือเสียง ซึงมีรีสอร์ท ให ้นั กท่อ งเทียวทีต ้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ ้า ท ้องนา และภูเขาได ้เข ้าพั กด ้วย ในตอนเช ้าหาก
ปราศจากหมอกจะได ้เห็ นวิวทีสวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง เรือยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี ยังเป็ น
ํ้
ศูนย์รวมกิจกรรมทางนาสร
้างความตืนเต ้น เช่น สกีนา้ํ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ

เย็น
พ ักที6
ว ันทีส
6 ี6
เชา้

ิ ธิข
@ ท
@ องศาสนาฮินดู ซึงสร ้างไว ้เพือบูชาเทพเจ ้าแห่งมหาสมุทรเป็ นวิหาร
นํ าท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็ อท วิหารงูอันศักดิส
์ ศตวรรษที 11 ซึงสร ้างไว ้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร ้างอันแปลก
โบราณ สร ้างขึนในคริสต
ิ ธิ@
ตาของวิหารศักดิส
@ ท
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร (8)
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / LEGIAN HOTEL *หรือเทียบเท่า*
U ค้าท้องถิน
สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ห้างกฤษณะ (สิน
6 ) – ชายหาดจิมบาร ัน – อนุสาวรียม
์ หาภารตะ – ท่า
อากาศยานนานาชาติงร
ู ะห์ไร (B/L/D)
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ทีมีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึงตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู ้ปกป้ อง
โลก เป็ นรูปปั นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขีนกครุฑ (นกอินทรีย)์ เทพการูด ้า เทพเจ ้าแห่ง
อิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึงเป็ นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว ้าง 64 เมตร ขนาดนํ าหนั ก 4,000 ตัน สวน
วิษณุ แห่งนีมีความกว ้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานทีแห่งนียั งใช ้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบํ าบารอง ไว ้
ต ้อนรับแขกบ ้าน แขกเมืองอีกด ้วย
ี
กมุม
จากนั นนํ าท่านเดินทางชม วิหารอู ลูวาตู ทีตังอยู่บนหน ้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร ้อมชมวิวทิวทัศน์ท งดงามอี
ิ มีค ้าของท่าน และห ้ามลูบหัวลิง
หนึงของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายทีมาชุมนุมกันทีวิหาร (กรุณาระวังทรัพย์สน

โดยเด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได ้)
เทีย
6 ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (10)

เย็น

จากนันนํ าท่านช ้อปปิ ง ร ้านขายของฝาก KRISANA ซึงเป็ นศุนย์กลาง แหล่งรวมสินค ้าของฝากต่างๆมากมายในราคาทีถูก
สุดๆ อาทิเช่น เสือผ ้า กระเป๋ า ของกิน ของทีระลึก ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงร
ู ะห์ไร
เกาะบาหลี
นํ าท่านเดินทางสู่ ชายหาดจิมบารน
ั เป็ นชายหาดรู ปวงพระจั นทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและท ้องนํ าสีคราม ตังอยู่
บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเส ้นทางโซนทิศใต ้ของสนามบินงูราห์ไร โดยทีจิมบารันมีชายหาดอยู่ 2 ฝั ง ด ้านตะวันตก
ติดกับอ่าวจิมบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรูหราเพิงเปิ ดใหม่ผุดขึนหลายแห่ง ส่วนตะวันออกเป็ นทีตังของท่าเรือบีนัว บริเวณ
ชายหาดจิมบารัน นั กท่องเทียวนิยมไปนั งกินบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกดิน บนฉากของวิวทิวทัศน์ทงามตา
ี
อีกทังยังเป็ น
แหล่งทีพลุกพล่านและสีสันของภาพชีวต
ิ หมู่บ ้านชาวประมง มีปลาสดๆมาขายนั กท่องเทียวให ้ได ้ลิมลองปิ งย่างกันริมชาย
หาก
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ ... ร ับประทานอาหารพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน (11)

ว ันทีห
6 า้
01.35
04.50

ี าวบอกเล่าเรืองราวการสู ้รบของเทพใน
นํ าท่านแวะชม อนุสาวรียม
์ หาภารตะ ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรียส
์ ข
ตํานานมหากาพย์มหาภารตะ เป็ นเรืองราวความขัดแย ้งของพีน ้องสองตระกูลระหว่างตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จน
่ หาสงคราม ซึงมีพันธมิตรของแต่ละฝ่ ายเข ้าร่วมรบด ้วยเป็ นจํานวนมากกล่าวกันว่านีคือการต่อสู ้ระหว่างฝ่ าย
บานปลายไปสูม
ธรรมะ และฝ่ ายอธรรม ความดี และความชัว ซึงในทีสุดแล ้วฝ่ ายปาณฑพก็เป็ นผู ้ชนะในสงครามครังนี ให ้ท่านได ้ถ่ายรูปเก็บ
่ นามบินนานาชาติงรู ะห์ไร
ภาพทีระลึกก่อนจะนํ าท่านกลับสูส
ท่าอากาศยานนานาชาติงร
ู ะห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (-/-/-)
่ รุงเทพฯ เทียวบินที FD399
นํ าท่านเหินฟ้ ากลับสูก
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร ้อมความประทับใจ

*************************************************************
** หากท่านทีต
6 อ
้ งออกตวX ั ภายใน (เครือ
6 งบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ6 จ้าหน้าทีท
6 ุกครงก่
ัU อนทําการออกตวX ั เนือ
6 งจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
6 นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ6 ชบ
*รายการท ัวร์อาจมีการสล ับปร ับเปลีย
6 นโปรแกรม
U ะคํานึงถึงความปลอดภ ัย และผลประโยชน์ของน ักท่องเทีย
ทงนี
ัU จ
6 วเป็นหล ัก*

อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กไม่มเี ตียง

(เด็กอายุตํา
6 กว่า11ปี )

(เด็กอายุตํา
6 กว่า11ปี )

21 - 25 กุมภาพ ันธ์ 2562

17,999

17,999

28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562

17,999

14 - 18 มีนาคม 2562

พ ักเดีย
6 ว
เพิม
6

ราคาไม่
รวมตวX ั

17,999

3,500

12,999

17,999

17,999

3,500

12,999

18,999

18,999

18,999

3,500

13,999

21 - 25 มีนาคม 2562

18,999

18,999

18,999

3,500

13,999

28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562

18,999

18,999

18,999

3,500

13,999

10 - 14 เมษายน 2562

26,999

26,999

26,999

4,000

18,999

11 - 15 เมษายน 2562

27,999

27,999

27,999

4,000

18,999

13 - 17 เมษายน 2562

28,999

28,999

28,999

4,000

18,999

18 - 22 เมษายน 2562

17,999

17,999

17,999

3,500

12,999

27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562

17,999

17,999

17,999

3,500

12,999

09 - 13 พฤษภาคม 2562

17,999

17,999

17,999

3,500

12,999

23 - 27 พฤษภาคม 2562

17,999

17,999

17,999

3,500

12,999

30 พ.ค. - 03 มี.ค. 2562

17,999

17,999

17,999

3,500

12,999

13 - 17 มิถุนายน 2562

17,999

17,999

17,999

3,500

12,999

20 - 24 มิถุนายน 2562

17,999

17,999

17,999

3,500

12,999

27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562

17,999

17,999

17,999

3,500

12,999

04 - 08 กรกฎาคม 2562

16,999

16,999

16,999

3,500

11,999

11 - 15 กรกฎาคม 2562

16,999

16,999

16,999

3,500

11,999

18 - 22 กรกฎาคม 2562

16,999

16,999

16,999

3,500

11,999

01 - 05 สิงหาคม 2562

16,999

16,999

16,999

3,500

11,999

กําหนดการเดินทาง

** ราคาเด็ กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
6
และห ัวหน้าท ัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ัU ไม่เช่นนนทางบริ
ัU
ษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ
U เพราะว่าทางบริษ ัทได้ทําการจ่ายค่าตวX ั ไปให้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถ
ทงสิ
ัU น
ี6 ว้ นก่อนการจอง
ท ัวร์ทุกครงัU เพือ
6 ประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
U ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษท
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ัU
องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
ั ฯ ขอสงวนสิทธิa
ในการเลือ
6 นการเดินทาง หรือเปลีย
6 นแปลงราคา
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใa นการคืนม ัดจําทงหมด
ัU
เนือ
6 งจาก
ทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตวX ั เครือ
6 งบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเ6 รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนําU ม ันทีย
6 ังมิได้ชําระ ค่าท ัวร์สว่ นที6
เหลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตวX ั เมือ
6 ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนือ
6 งจากเงือ
6 นไขของสายการบิน

อ ัตราค่าบริการนีรU วม
ค่าตัวe เครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไU ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด
้ ริการ)
มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนข ับรถ และ ไกด์ทอ
้ งถิน
6 ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม
6 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ
6 า่ ย 3%
เงือ
6 นไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง

2.

นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอ
เจนซีไม่ ชํ า ระเงิน หรือ ชํ า ระเงิน ไม่ ค รบภายในกํ า หนด รวมถึง กรณี เ ช็ ค ของท่ า นถู ก ปฏิเ สธการจ่ า ยเงิน ไม่ ว่า กรณี ใ ดๆให ถ้ ือ ว่ า
นักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศ
ในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือ
6 นไขการยกเลิกการเดินทาง

1.

ื
กรณี ท นั
ี ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซีต ้องการขอยกเลิก การเดิน ทาง หรือ เลือนการเดิน ทาง นั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซี(ผู ้มีช อใน
เอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

ื
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบ
อํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้นํ าเงินเข ้า
ให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจาก
ค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวe เครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

2.

3.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวัน หยุดนั ก ขัตฤกษ์ ท รัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ@ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมนี ักท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน
เงือ
6 นไขและข้อกําหนดอืน
6 ๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิ@ใ นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท ี มี นั ก ท่ อ งเที ยวร่ ว มเดิน ทางน อ
้ ยกว่า 15 ท่ า น โดยจะแจ ง้ ให ก
้ ับ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี ่า และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ

เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี ่า แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ@ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนังสือเดินทางและ
อืนๆ เพือใช ้ในการจองตัeวเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนังสือเดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชําระเงิน
มัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ@ นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ@ ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ั อืน เป็ นต ้น
ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ@ นการ
ปรับ ราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ท มี
ี ก ารเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัeวเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัค คุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษั ท ไม่มอ
ี ํ านาจในการให ้คํา สัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เว ้นแต่ม ีเอกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1.
กรุณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และ
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้
รวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซป
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบิน
2.

สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน

3.

U ไปบนเครือ
IATA ได้กําหนดมาตรการเกีย
6 วก ับการนําแบตเตอรีส
6 ํารองขึน
6 งบินด ังนีU แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่กระเป๋ าติด
ตัวถือขึนเครืองบินได ้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได ้แก่

3.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000 mAh หรือน ้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่เกินคนละ 2 ก ้อน
3.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห ้ามนํ าขึนเครืองในทุกกรณี
4. ห ้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต ้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

