


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบินกูรารัย	-
อนุสาวรียมหาภารตะ	-	สวนพระวิษณุ	-	วิหารอูลูวาตู	-	จิมบารัน

พักที่	FAME
HOTEL	3	ดาว
หรือเทียบเทา

2 บํารองแดนซ	-	หมูบานคินตามณี	-	ภูเขาไฟบาตูร	-	ทะเลสาบบาตูร	-
เทมภัคศิริงค	-	ตลาดปราบเซียน	-	วัดถาชาง

พักที่	FAME
HOTEL	3	ดาว
หรือเทียบเทา

3 วัดทานาหลอต	หรือ	ปุราทานาหลอต	-	สนามบินงูหราลัย	หรือ	สนามบิน
กูรารัย	-	สนามบินดอนเมือง

30	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,900

31	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,900

5	ม.ค.	61	-	7	ม.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

19	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

26	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

2	ก.พ.	61	-	4	ก.พ.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

3	ก.พ.	61	-	5	ก.พ.	61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,900

9	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

16	ก.พ.	61	-	18	ก.พ.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,900

23	ก.พ.	61	-	25	ก.พ.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

1	มี.ค.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿14,555 ฿14,555 ฿14,555 ฿3,900

2	มี.ค.	61	-	4	มี.ค.	61 ฿14,555 ฿14,555 ฿14,555 ฿3,900

9	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

10	มี.ค.	61	-	12	มี.ค.	61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,900

18	มี.ค.	61	-	20	มี.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

23	มี.ค.	61	-	25	มี.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900



ชวงเชา
03.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตู	7	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอย

อํานวยความสะดวกใหการตอนรับ
05.50	น.	นําทานบินลัดฟาสู	“เกาะสวรรคบาหลี”	ประเทศอินโดนีเซีย	โดยสายการบินไทยไลออนแอร

เทีย่วบินที	SL258

11.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินนูราลัย	เกาะบาหลี	เมืองเดนพาซาร	เมืองเอกของเกาะบาหลี	หลังผาน
การตรวจคนเขาเมืองแลว	ตอนรับทานดวยพวงมาลัยดอกไมหอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางเขาชม	อนุสาวรียมหาภารตะ	Garuda	Wisnu	Kencana	Cultural	Park	สวนพระวิษณุ	อนุสาวรีย

ขนาดใหญครึ่งตัว	จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ	พระผูปกปองโลก	เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ)
1	ใน	3	เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู	ขี่นกครุฑ	(นกอินทรีย)	เทพการูดา	เทพเจาแหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู	ซึ่ง
เป็นพาหนะของพระองค	มีความสูง	150	เมตร	กวาง	64	เมตร	ขนาดน้ําหนัก	4,000	ตัน	สวนวิษณุแหงน้ีมีความ
กวางโดยประมาณ	240	ไร	และสถานที่แหงน้ียังใชจัดแสดงโชว	วัฒนธรรมบาหลี	เชน	ระบําบารอง	ไวตอนรับ
แขกบาน	แขกเมืองอีกดวย
ตอจากน้ันเดินทางไปชมความงดงามของ	วิหารอูลูวาตู	ที่ตั้งอยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย	พรอม

ชมวิวทิวทัศนที่งดงามอีกมุมหน่ึงของเกาะบาหลี	ชมวิหารหนุมาน	ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร	(กรุณา
ระวังแวนตา,	ปากกา,	หมวก	ดวย	หามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	แบบบาหลีดัง้เดิม	ณ	ชายหาดจิมบาลัน	พรอมชมบรรยากาศงดงาม

ริมทะเลพระอาทิตยลับขอบฟาริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝ่ัง
นําคณะเขาพักที	่FAME	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ซึ่งเป็นสัญลักษณของเกาะบาหลี	มหาภารตะ	เป็น	เรื่องราวความขัดแยง	ของ
พี่นองสองตระกูล	ระหวาง	ตระกูลเการพ	และตระกูลปาณฑพ	ซึ่งทั้งสอง
ตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมาจากทาวภรต	แหง	กรุงหัสตินาปุระ	จนบานปลาย
ไปสู	มหาสงครามที่ทุงกุรุเกษตร	ซึ่งมีพันธมิตร	ของแตละฝ ายเขารวมรบดวย
เป็นจํานวนมาก	กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวาง	ฝายธรรมะ	และฝายอธรรม
ความดี	และความชั่ว	ซึ่งในที่สุดแลว	ฝายปาณฑพก็เป็นผูชนะในสงครามครั้งน้ี

สถานที่ที่สรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู	ที่ชาวบาลีกวารอยละ90ใหความ
นับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาว
บาหลี	สวนน้ีสรางขึน้เพื่ออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกวา	พระ
นารายณกับครุฑ	มีรูปป้ันประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมี
ขนาดใหญที่สุดในโลก

เป็นวัดหลักประจําทองทะเลที่โดยมีความสูง	70	เมตร	ตั้งอยูบนไหลเขา	ริม
หนาผาทางใตสุดของเกาะบาหลี	ประตูผาซีก	หรือ	จันดี	เบินตาร	ของวัดน้ีไม
ธรรมดาตรงที่ดานขางสลักเป็นลักษณะของปีก	สวนทางเขาสูลานวัดชั้นที่สอง
ประจํายามโดยรูปป้ันพระคเนศเศียรชางที่ผูคนนับถือวาเป็นเทพผูปัดเป า
อุปสรรค	สถานชั้นในสุดอันศักดิส์ิทธิ	์หรือ	เจโรอัน	น้ันไดเฉพาะผูที่จะสวดบูชา
เพื่อเทพแหงทองทะเล

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	แบบบาหลีดั้งเดิม	ณ	ชายหาดจิมบาลัน
	พักที่	FAME	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชายหาดจิมบารัน	(Jimbaran	Beach)	เป็นชายหาดที่ขึน้ชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี
หาดน้ีนอกจากเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	จากการไปเลนน้ําทะเล	จูงมือเดิน
เลนชายหาดแลว	ยังขึน้ชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสที่ตั้งอยูเรียงรายริม
ชายหาด	เราสามารถเลือกไดเลยวา	มุมไหนรานไหน	เหมาะแกการน่ังกินซีฟูด
ส	ชมวิว	ชมพระอาทิตยตก	ชมหนุมสาว	เดินควงกัน	กลิ่นของ	BBQ	ของอาหาร
ทะเลสด	ไมวาจะเป็นกุง	หอย	ปู	ปลา	มีครบ	ก็จะมาทําใหทานหิวขึน้มาทันที
ประกอบน่ังจิบไวน	หรือเบียรบินตัง	ของอินโด	น่ังชมพระอาทิตยลับขอบฟา
เป็นบรรยากาศที่สุดยอด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเขาชม	ระบําบารอง	(Barong	Dance)	เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณของชาวเกาะบาหลี

อินโดนีเซีย	บารองเป็นสัตวในตํานาน	ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโงง	และเป็นสัญลักษณแทนวิญญาณดีงาม
ซึ่งเป็นผูปกปักษรักษามนุษยตอสูกับรังดา	ตัวละครที่เป็นสัญลักษณแทนวิญญาณชั่วราย	บารอง	แดนซเป็น
นาฏกรรมศักดิส์ิทธิ	์การรายรํามีทาทีออนชอยงดงาม	เสียงเพลงไพเราะ
แวะชมโรงงานหัตถกรรม	//	รานกาแฟขี้ชะมด	//	โรงงานผาบาติก
กอนเดินทางขึน้สูเทือกเขา	Kintamani	ที่งดงามราวสรวงสวรรคและอากาศเย็นตลอดทั้งปี	สถานที่สถิต	ของ

มวลเทพเจาตางๆ	ชมภูเขาไฟบารตูร	ที่ยังคงรอวันปะทุอยูตลอดเวลา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ ต	ณ	ภัตตาคารลอยฟ า



ทามกลางหุบเขา	อากาศเย็นตลอดปี	LAKE	VIEW

ชวงบาย
ชมทะเลสาบบารตูร	ทะเลสาบน้ําจืด	ที่งดงามบนปากปลองภูเขาไฟ	ใหทานไดเพลิดเพลิน	แวะถายรูปกับ

ทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค
หลังจากน้ันเดินทาง	สู	วิหารศักดิส์ิทธิ	์เทมภัคศิริงค	สรางในศตวรรษที่	13	เป็นวิหารศักดิส์ิทธสมัยโบราณ

ใชประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศกษตัริยเทาน้ัน
ชมบอน้ําพุศักดิส์ิทธิ	์ที	่TIRTA	EMPUL	ที่ผุดขึน้จากใตดินเป็นพันปี	โดยไมมีวันหมด	ชมศิวลึงคศักดิส์ิทธิ	์และ

แทนบูชาเทพที่ศักดิส์ิทธิแ์ละมหัศจรรย	ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา	ดานหนาปากถํ้าเป็นสระศักดิส์ิทธิ	์มี
น้ําไหลพุงจากปากปลองแกะสลักเป็นรูปอิสตรี	6	นาง	ชาวบาหลีเชื่อวา	ถาใครอยากมีลูก	ลองมาดื่มหรืออาบน้ํา
ที่น่ี	จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง
จากน้ันนําชมและชอปป้ิงยาน	“ตลาดปราบเซียน”	ใหทานไดสนุกสนานกับการตอรองสินคาพื้นเมืองใน

ตลาด	และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดตางๆ	ของพื้นเมืองชมถํ้าชางศักดิส์ิทธิ	์ที่มีรูปป้ันพระพิฒเนศอยู	กอน
เดินทางไปสูหมูบาน	Celux	ชมการทําเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม
เขาชม	วัดถํ้าชาง	(Pura	Goa	Gojah)	พาเที่ยวอีกวัดเกาแกแหงหน่ึงที่	วัดถํ้าชาง	Pura	Goa	Gajah	ตั้งอยูใน

กลางเกาะบาหลีใกลยาน	Ubud	(จากอูบุดประมาณ	5	km)	วัดแหงน้ีมีความโดดเดนอยูที่มีถํ้ าที่มีแกะสลักหินดาน
หนาขนาดใหญ	ลักษณะคลายใบหนาของชาง	ถือเป็นสัญลักษณสําคัญของที่น่ี	มีความสวยงามแปลกตาและเกา
แกและไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	Unesco	Heritage	Stie	ในปี	1995

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาพักที	่FAME	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

บํารองแดนซ	(Barong	Dance)	การแสดงพื้นบานที่มีชืื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่ง
นําเสนอเรื่องราวการตอสูระหวางบารองเป็นสัตวในตํานาน	ซุึ่งมีหลังอานยาว
และมีหางงอนโงง	และเป็นสัญลักษณแทนวิญญานดีงามผูปกปักษรักษามนุษย
ตอสูกับรังตา	ตัวละคนที่เป็นสัญลักษแทนวิญญาณชั่วรายสลับฉากดวยการ
รายรําแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแตโบราณกาล	บารองแดนซถือไดวาเป็น
นาฏรรมศักดิส์ิทธิท์ี่มีการรายรํามีทาทางออนชอยงดงามประกอบดวยเสียง
เพลงอันไพเราะ

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

	บริการอาหารกลางวัน	อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟต	ณ	ภัตตาคารลอยฟา



บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกลกับภูเขาไฟ	คือทะเลสาบกูนุงบารตูร
เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

หรือ	วัดน้ําพุศักสิทธิ	์คนบาหลีสวนใหญมักเรียกวา	ปุราเตียรตาอัมปึล	ภายใน
วัดมีบอน้ําศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดที่ผุดขึน้จากใตดิน	เป็นที่เคารพสักการะของชาว
บาหลี

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีที่มีของขายมากมาย	และดวยพอคา
แมคาที่ตอราคาเกงน้ันทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา	ตลาดปราบเซียน

เป็นถํ้าที่สรางมาเพื่อหลบภัยบนเกาะบาหลี	ใกลๆเมืองอูบุด	ที่สรางขึน้มาเมื่อ
ศตรวรรษที่	9	และดานหนาน้ันมีรูปทรงคลายคึงกับชางแมวาจะออกแบบมา
ใหเป็นลวดลายแบบอื่น

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	FAME	HOTEL	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา-ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําคณะเดินเลนถายรูปชายหาดยาน	KUTA	BEACH	(หรือ	NUSADUA	BEACH	หากมีเวลา)
จากน้ันพาทุกทานเดินทางไป	ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย	ทานาลอท	เชื่อกันวามีงูเทพเจาลายศักดิส์ิทธิ ์

คอยปกปักรักษาอยูภายใตวิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตยตกดิน	ชมวิหารและหนาผามหัศจรรยและจุดชมวิว
ที่งดงาม	ทานาลอทเป็นวิหารที่สรางในศตวรรษที่	16	โดยนักบุญดายังระวาดีที่บําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิส์ิทธิ ์
มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี	ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย	เป็นสถานที่ถายทําละครดัง	ดอกแกว
การะบุหนิง	และภาพยนตรเรื่องตางๆ
แวะช็อปป้ิงของทีร่ะลึกทีร่าน	KRISNA	ซื้อของฝากกอนไปสนามบิน
11.00	น.	ออกเดินทางไป	สนามบินงูราลัย	เพื่อทําการเช็คอิน
13.20	น.	นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยไลออนแอร	เทีย่วบินที	่SL259

17.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมรับความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



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

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	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได	/
2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน	/
3.	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตราตาง

ประเทศ	/
4.	การไมรับประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการชําระคาทัวร

เป็นไปในลักษณะเหมาจาย
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

มัดจําทานละ	7,000	บาท	และกรุณาชําระสวนทีเ่หลือกอนการเดินทางอยางนอย	10	วัน	หากชําระลาชา
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการจอง	เพื่อเปิดโอกาสใหกับผูโดยสารทานตอไป
**	กรณีตองการชําระผานชองทางอื่นๆ	กรุณาติดตอผานเจาหนาที่

1.	คาตัว๋เครื่องบินไปกลับ	(ตัว๋กรุป)
2.	คาที่พัก	2-3	ทานตอ	1	หอง	2	คืน
3.	คารถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรม	/คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
5.	คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึน้เครื่องทานละ	1	ชิ้นที่น้ําหนักไมเกิน	20	กก.
6.	บริษทัไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน	1,000,000	บาท

(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
7.	รวมคาภาษีสนามบินบาหลีแลว

คาใชจายสวนตัวตางๆ	เชน	คาโทรศัพท	คาอาหาร	คาเครื่องดื่มนอกรายการ
คาทําเอกสารของผูถือตางดาว	/คาวีซาที่มีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย
คาน้ําหนักที่เกินพิกัด
คาทิปไกด	และคนรถทองถิน่	5	US	ตอคน	,	ตอวัน	ยังไมรวมทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการ

บริการ
คาบริการไมรวมภาษี	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
ในกรณีคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง	และภาษีสนามบินที่เกินกวาที่ปรับขึน้แลว	ณ	วันที่	10	มกราคม	55	ผูโดยสารจะตอง

จายชําระเพิ่มเติม
**ขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดียวกัน	เวลาใกลเคียงกัน	โดยจะมีการแจงใหทราบ

ลวงหนากอนเดินทาง
**Flight	Inter	เปลีย่นไปบิน	Flight	Inter//	Low	Cost	เปลีย่นไปบิน	Low	Cost

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2	หนาเต็ม



โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
บริษทัเป็นเพียงตัวแทนการทองเทีย่ว	สายการบิน	และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ	ซึ่งไมอาจรับผิด

ชอบตอความเสียหายตางๆ	ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษทัฯ	อาทิ	การนัดหยุดงาน	การจลาจล
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน	ภัยธรรมชาติฯลฯ	หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทั้งทางตรงหรือทางออม	เชน
การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การสูญหาย	ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ	ฯลฯ	ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออก
เมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

อัตราคาบริการ
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	มีเตียงลด	500	บาท
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	ไมมีเตียงลด	1,000	บาท
ทารกอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	5,000	บาท

***	ราคาตัว๋โปรโมชัน่	หลังจากชําระเงินไมสามารถยกเลิกได		ทางผูจัดขอปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี
***
1.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน
2.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษทั

ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ


