


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-	เกาะ
บาหลี	-	วัดอูลูวาต	-	ยานคูตา

พักที่	Sun
Boutique	hotel
หรือเทียบเทา

2 ศูนยเครื่องเงิน	-	หมูบานคินตามณี	-	ภูเขาไฟบาตูร	-	ทะเลสาบบาตูร
-	วัดเตียรตาอัมปีล	-	ตลาดปราบเซียน

พักที่	Sun
Boutique	hotel
หรือเทียบเทา

3 ทะเลสาบบราตัน	-	วัดเบราตาน	-	เกาะบาหลี	-	วัดทานาหลอต	หรือ
ปุราทานาหลอต	-	ผลิตกาแฟขี้ชะมด

พักที่	Sun
Boutique	hotel
หรือเทียบเทา

4 เกาะบาหลี	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-	สนามบิน
ดอนเมือง

26	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿13,559 ฿13,559 ฿12,559 ฿3,900



ชวงเชา
03.45	น.	พรอมกัน	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้	3

เคานเตอร	7	สายการบินไลออนแอร	โดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดิน
ทางและสัมภาระใหกับทาน
05.50	น.	ออกเดินทางสู	บาหลี	โดยสายการบินไลออนแอร	เทีย่วบินที	่SL	258	(ไมรวมคาอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.25	น.	สนามบินงูระหไร	“Ngurah	Rai	International	Airport”เมืองเดนพารซารหรือเกาะบาหลี	ประเทศ

อินโดนีเซีย	สนามบินแหงน้ีตั้งชื่อไวเพื่อเป็นเกียรติแก	พันโท	อี	กุสตี	งูระหไร	ผูบัญชาการกองกําลังชาว
อินโดนีเซีย	วีรบุรุษในการสูรบที่มารกาเมื่อตกอยูในวงลอมของกองกําลังชาวดัตช	ระหวางการปฏิวัติอินโดนีเซีย
เพื่ออิสรภาพ	
สนามบินแหงน้ีตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนพารซาร	ประมาณ	13	กิโลเมตร	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิน่)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	วัดอูลูวาตู	(	Uluwatu	Temple	)	วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูงเกือบ	70	เมตร	ทาง

ดานทิศตะวันตกเฉียงใตตั้งของเกาะบาหลี	เป็นวัดสําคัญ	1	ใน	5	แหงที่อยูริมทะเล	สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่
11	มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษที่	19	และไดรับการดูแลรักษาเป็นอยางดี	ภายในวัดแบงเป็น	3	สวนตาม
ความเชื่อ	คือ	สวรรค	มนุษย	และ	ภูตผีปีศาจ	
ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยูสองขาง	เวนชวงตรงกลาง	ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนากาก	ดูนา

เกรงขามเป็นผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู	ขางประตูประดับดวยรูปสลักพระพิฆเณศ	ชั้นสุดทายเป็นเจดียซึ่ง
ถือเป็นบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดน้ัน	จะอนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล	โปรด
ระวัง	แวนตา,	หมวก	หรือเครื่องประดับ	ตางๆ	เน่ืองจากมีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยูในวัดแหงน้ี	วัดน้ีจัดไดวา
เป็นจุดที่สวยงามแหงหน่ึง	โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตยกําลังลับขอบฟา
จากน้ันนําทานเดินทางสูยานคูตา	ใหทานอิสระช็อปป้ิง	เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Sun	Boutique	hotel	หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สนามบินกูรารัย“NgurahRai	International	Airport”เมืองเดนพาซาร	ซึ่งเป็น
สนามบินที่สรางขึน้เพื่อระลึ\ถึงวีรบุรุษที่ตอสูกับชาวดัชตเพื่ออิสระภาพของ
ชาวบาหลีใน	พ.ศ.	2492	ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ
13	กิโลเมตร	(เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)

เกาะบาหลี	(Bali	Island)	เป็น	1	ใน	34	จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย	เมือง
สําคัญคือเดินปาซาร	พื้นที่ทั้งหมด	5,634.40	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรทั้ง
สิ้น	3,422,600	คน	ความหนาแนนของประชากร	607	คน/ตารางกิโลเมตร
ภาษาที่ใชคือภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดอูลูวาตู	(	Uluwatu	Temple	)	วัดที่ตั้งอยูบนหนาผาริมทะเลที่สูงเกือบ	70
เมตร	ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตตั้งของเกาะบาหลี	เป็นวัดสําคัญ	1	ใน	5
แหงที่อยูริมทะเล	สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่	11	มีการบูรณะในชวงคริสต
ศตวรรษที่	19	และไดรับการดูแลรักษาเป็นอยางดี	ภายในวัดแบงเป็น	3	สวน
ตามความเชื่อ	คือ	สวรรค	มนุษย	และ	ภูตผีปีศาจ	ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูป
ปีกครุฑตั้งอยูสองขาง	เวนชวงตรงกลาง	ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหนากาก	ดู
นาเกรงขามเป็นผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู	ขางประตูประดับดวยรูปสลัก
พระพิฆเณศ	ชั้นสุดทายเป็นเจดียซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสําคัญที่สุดน้ัน	จะ
อนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Sun	Boutique	hotel	หรือเทียบเทา

ยานคูตา	ใหทานอิสระช็อปป้ิง	เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย	มี	Outlet	ที่
ทานสามารถเลือกซื้อสินคาเป็นแบรดแนมได

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานชม	ศูนยผาบาติก	ชมกระบวนการผลิตผาบาติกในรูปแบบตางๆ	ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตก

ตางจากผาบาติกทั่วไป	



ศูนยเครื่องเงิน	ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน	และเครื่องประดับของใชตางๆ	ที่มีการออกแบบไว
อยางสวยงามเป็นสินคาสงออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	หมูบานคินตามณี	หมูบานแหงน้ีเป็นจุดชมวิว	ภูเขาไฟบารตูห	และ	ทะเลสาบ

บารตูห	ที่สวยงามที่สุด	ชมวิวทิวทัศนของภูเขาไฟ	และทะเลสาบบารตูหที่ถูกปกคลุมไปดวยหมอกและมี
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟ ต
ใหทานไดชมวิวทิวทัศนภูเขาไฟบารตูห	ที่ตั้งอยูบนระดับความสูงกวา	1,717	เมตร	และ	ทะเลสาบบารตูห	ที่

เกิดขึน้จากการยุบตัวของภูเขาไฟ	ทามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผาน	อิสระใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับ
ใจ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	หมูบานตัมปะซิริง
นําทานชม	วัดเตียรตาอัมปีล	(Tirta	Empul	Temple)	วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ์ึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา	วัดตัม

ปะซีริง	(Tampak	siring)	ตามตํานาน	เกอโบอีวา	มหาเสนาบดีผูยิ่งใหญของเบอดูลูใชเวทมนตแกะสลักอนุสรณ
สถานน้ีดวยเล็บมือของตน	เป็นอนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวาใชในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ
(ซึง่เชื่อกันวาทําใหราชวงศ	หลังจากเสียชีวิตลงไดกลายเป็นเทพเจา)	
ภายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ําศักดิส์ิทธิซ์ึ่งปัจจุบันน้ียังมีน้ําผุดขึน้มาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรง

สรางขึน้ตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงน้ีถูกสรางขึน้ราว
ศตวรรษที่	10	บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิน	เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี	ชาวบาหลีเชื่อวา
ถาไดมาอาบน้ํา	จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่งเลวราย	และรักษาโรคตางๆ	ในทุกๆปีจะผูคนนิยมเดินทางมาเพื่อ
ชําระรางกายใหบริสุทธิ	์ที่น้ําพุแหงน้ีเป็นจํานวนมาก
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงที่	ตลาดปราบเซียน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมายเชน

เสื้อผา,ของที่ระลึก,ผาพันคอ,ผาโสรงพื้นเมือง,กระเปา,ตุกตาไมแกะสลัก	และสินคาพื้นเมืองอีกมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Sun	Boutique	hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ศูนยเครื่องเงิน	ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน	และเครื่องประดับ
ของใชตางๆ	ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงาม	อีกทั้งยังเป็นสินคาสงออกที่มีชื่อ
เสียงของบาหลี

เทือกเขาคินตามณี	Kintamaniที่งดงามราวสรวงสวรรค	และอากาศเย็นตลอด
ทั้งปี	คือชื่อหมูบานที่สวยงาม	ไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง	ตั้งอยูริมปาก
ปลองภูเขาไฟกุนุง	บาตูร	มีทะเลสาบบาตูร	และภูเขาไฟกุนุงบาตูร	เป็นฉาก
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแหงหน่ึงของบาหลี

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร	(GunungBatur)มีอายุกวา	50,000	ปี	เป็นภูเขาไฟที่ชาว
บาหลีใหการสักการะบูชานับวาเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรยของโลก	มีความสูง
1,717	เมตรเคยปะทุพนลาวาและเถาภูเขาไฟมาแลวหลายครั้ง



บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกลกับภูเขาไฟ	คือทะเลสาบกูนุงบารตูร
เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟต

วัดเตียรตาอัมปีล	(Tirta	Empul	Temple)	วัดน้ําพุศักดิส์ิทธิซ์ึ่งคนไทยมักจะเรียก
กันวา	วัดตัมปะซีริง	ภายในวัดทานจะไดพบกับบอน้ําศักดิส์ิทธิซ์ึ่งปัจจุบันน้ียังมี
น้ําผุดขึน้มาตลอดเวลาเชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึน้ตอนที่เจาะพื้นพิภพ
เพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองคสถานที่แหงน้ีถูกสรางขึน้ราว
ศตวรรษที่	10	บอน้ําพุศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิน	เป็นที่เคารพสักกา
ระของชาวบาหลี	ชาวบาหลีเชื่อวาถาไดมาอาบน้ํา	จะเป็นสิริมงคลและขับไลสิ่ง
เลวราย	และรักษาโรคตางๆ	ในทุกๆปีจะผูคนนิยมเดินทางมาเพื่อชําระรางกาย
ใหบริสุทธิ	์ที่น้ําพุแหงน้ีเป็นจํานวนมาก

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีที่มีของขายมากมาย	และดวยพอคา
แมคาที่ตอราคาเกงน้ันทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา	ตลาดปราบเซียน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Sun	Boutique	hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทะเลสาบบราตัน
นําทานชม	วัดอูลันดานู	บราตัน	(	Pura	Ulun	Danu	Bratan	)	เป็นวัดที่สําคัญ	1	ใน	5	ของเกาะบาหลี	ตั้ง

อยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง	มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลกวา	1,000	เมตร	สรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	17	เพื่อใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู	และ
สรางไวเพื่ออุทิศแด	เทวี	ดานู	
หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยังแหลงผลิตกาแฟขี้ชะมด	กาแฟขี้ชะมดน้ันถือเป็นกาแฟขึน้ชื่อของบาหลี	ให

ทานไดรับชมวิธีการผลิตและซื้อเป็นของฝากที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดทานาหลอต	(Pura	Tanah	Lot	)	ไดรับฉายาวา"วัดที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุดของ

บาหลี"	คําวา	ทานา	แปลวาโลก	คําวา	ลอต	แปลวาทะเลเชื่อวาวัดแหงน้ีเป็นสัญลักษณของการบรรจบกันของ
ธรรมชาติและจักรวาล	เป็นวัดที่ตั้งอยูบนชายหาดริมทะเล	มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล	สรางอยูบน
โขดหินลักษณะคลายเกาะ	เวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนวัดอยูกลางทะเล	เวลาน้ําลดสามารถเดินขามไปยังตัววัดได	วัด
น้ีสรางขึน้โดยนักบวชฮินดูชื่อ	ดัง	ฮยัง	นิรารธา	ในสมัยศตวรรษที่	11	เพื่ออุทิศใหแกเทพเจาและปีศาจแหงทอง



ทะเล

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Sun	Boutique	hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟกูนุงบารตูร	เป็นศูนยรวมกิจกรรมทางน้ํา	เชน
สกีน้ํา	การลองเรือ	และพายเรือทามกลางบรรยากาศทะเลสาบที่สวยงาม	มี
รีสอรทใหนักทองเที่ยวใหเขาพักอีกดวย

วัดอูลันดานู	บราตัน	(	Pura	Ulun	Danu	Bratan	)	เป็นวัดที่สําคัญ	1	ใน	5	ของ
เกาะบาหลี	ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตขลัง
มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา	1,000	เมตร
สรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	17	เพื่อใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู	และ
สรางไวเพื่ออุทิศแด	เทวี	ดานู	เทพแหงสายน้ําทองทะเลสาบบราตัน

เกาะบาหลี	(Bali	Island)	เป็น	1	ใน	34	จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย	เมือง
สําคัญคือเดินปาซาร	พื้นที่ทั้งหมด	5,634.40	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรทั้ง
สิ้น	3,422,600	คน	ความหนาแนนของประชากร	607	คน/ตารางกิโลเมตร
ภาษาที่ใชคือภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ผลิตกาแฟขี้ชะมด	กาแฟขี้ชะมดน้ันถือเป็นกาแฟขึน้ชื่อของบาหลี	ใหทานไดรับ
ชมวิธีการผลิตและซื้อเป็นของฝากที่ระลึก

วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย	และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวที่งดงามเป็น
วิหารที่สรางในศตวรรษที่	16	โดยนักบุญนิธาราที่บําเพ็ญศีลภาวนาและ
ศักดิส์ิทธิม์ากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี	และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปัก
รักษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี	ลักษณะการสรางวัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆ
เวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนอยูกลางทะเล	เป็นวัดริมทะเล	1	ใน	5	แหงของเกาะ
บาหลีที่มีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอื่นๆเป็นสถานที่ถายทําละครดัง	เชน	ดอก
แกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Sun	Boutique	hotel	หรือเทียบเทา



ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	รานกฤษณา	รานขายของฝากชื่อดังที่ไดรวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแหงน้ี

อาทิ	เชน	ขนมพื้นเมือง,	เสื้อผาบาติก,	งานแกะสลักไม	และ	เครื่องประดับสวยงาม	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อของ
ฝากกอนเดินทางกลับ
10.30	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินงูระหไร	“Ngurah	Rai	International	Airport

ชวงบาย
13.20	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยสายการบิน	ไลออนแอร	(Lion	Air)	เทีย่วบินที่

SL259
(ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เกาะบาหลี	(Bali	Island)	เป็น	1	ใน	34	จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย	เมือง
สําคัญคือเดินปาซาร	พื้นที่ทั้งหมด	5,634.40	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรทั้ง
สิ้น	3,422,600	คน	ความหนาแนนของประชากร	607	คน/ตารางกิโลเมตร
ภาษาที่ใชคือภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลี

สนามบินกูรารัย“NgurahRai	International	Airport”เมืองเดนพาซาร	ซึ่งเป็น
สนามบินที่สรางขึน้เพื่อระลึ\ถึงวีรบุรุษที่ตอสูกับชาวดัชตเพื่ออิสระภาพของ
ชาวบาหลีใน	พ.ศ.	2492	ตั้งอยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ
13	กิโลเมตร	(เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน
เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2

เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการ
จัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาVisa	on	Arrival	สําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	35	USD	ตอทาน
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
8.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	16	USD	ตอ/ทริป/ตอทาน*

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี



[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	6,500.-
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	16	USD	/ทริป/ตอทาน	ทิปหัวหนาทัวรแลวแต

ความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน				เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได



7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


