
#5943 ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน เทือกเขาเบดูกัล หมู
บานคินตามานี บิน FD
ทัวรอินโดนีเซีย บาหลี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานู ทะเลสาบบราตาน วิหารอูลู
วาตู วัดเม็งวี หมูบานคินตามานี อนุสาวรียมหาภารตะ ชายหาดจิมบารัน ภูเขาไฟ
บาตูร ทะเลสาบบาตูร วิหารทานาล็อท ชมระบําบารอง แดนซ ยานคูตา เซ็นเตอร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - สนามบินงูหราลัย หรือ
สนามบินกูรารัย - สวนพระวิษณุ - วัดอูลูวาต - หาดจิมบา
รัน

  
EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST
HOTEL TUBAN *หรือเทียบเทา*

2 ตลาดปราบเซียน - เทมภัคศิริงค - หมูบานคินตามณี -
ทะเลสาบบาตูร - ภูเขาไฟบาตูร - วัดเบซากีห   

QUEST HOTEL TUBAN / PRIME BIZ
HOTEL KUTA / IBIS STYLES KUTA
CIRCLE หรือเทียบเทา

3 บํารองแดนซ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดเบราตาน -
ทะเลสาบบราตัน - วัดทานาหลอต หรือ ปุราทานาหลอต   

EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST
HOTEL TUBAN *หรือเทียบเทา*

4 ยานคูตา - อนุสาวรียมหาภารตะ - สนามบินงูหราลัย หรือ
สนามบินกูรารัย - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
฿16,888  
฿10,999

฿22,777  
฿16,888

฿22,777  
฿16,888

฿3,000

28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
฿16,888  
฿14,999

฿18,777  
฿16,888

฿18,777  
฿16,888

฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - สนามบินงูหราลัย หรือ
สนามบินกูรารัย - สวนพระวิษณุ - วัดอูลูวาต - หาดจิมบารัน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 7 เคานเตอร 8 สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจา
หนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

05.50 น. นําทานเหินฟาสู เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเท่ียวบิน FD396

11.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร หรือในอีกชื่อ ทาอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย (บาหลี เร็วกวาไทย 1 ชัว่โมง)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 
บาย

จากน้ันเดินทางชม สวนพระวิษณุ ท่ีมีองคของพระวิษณุ ขนาดใหญครึ่งตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู
ปกปองโลก เป็นรูปป้ันพระวิษณุ(พระนารายณ) 1 ใน 3 เทพเจาสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย) เทพการูดา เทพเจา
แหงอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู

จากน้ันนําทานเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ท่ีตัง้อยูบนหนาผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พรอมชมวิวทิวทัศนท่ีงดงามอีกมุมหน่ึง
ของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายท่ีมาชุมนุมกันท่ีวิหาร (กรุณาระวังทรัพยสินมีคาของทาน และหามลูบหัวลิงโดยเด็ด
ขาด อาจเกิดอันตรายได)

นําทานเดินทางสู ชายหาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร ทามกลางทรายขาวสะอาดและทองน้ําสีคราม ตัง้อยูบริเวณ
ชองแคบของเกาะบาหลี บนเสนทางโซนทิศใตของสนามบินงูราหไร โดยท่ีจิมบารันมีชายหาดอยู 2 ฝ่ัง ดานตะวันตกติดกับอาว
จิมบารัน มีโรงแรมและรีสอรตหรูหราเพ่ิงเปิดใหมผุดขึน้หลายแหง

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...พรอมชมพระอาทิตยตกดิน

พักท่ี QUEST HOTEL TUBAN / PRIME BIZ HOTEL KUTA / IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

สนามบินงูหราลัย หรือ สนามบินกูรารัย

 เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

สนามบินกูรารัย“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร ซ่ึงเป็นสนามบินท่ี
สรางขึน้เพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492
ตัง้อยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาท่ีเกาะบาหลีเร็ว
กวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง)



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตลาดปราบเซียน - เทมภัคศิริงค - หมูบานคินตามณี - ทะเลสาบ
บาตูร - ภูเขาไฟบาตูร - วัดเบซากีห

วิหารอูลูวาตู กรุณาระวังทรัพยสินมีคาของทาน และหามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนพระวิษณุ

วัดอูลูวาต

หาดจิมบารัน

 บาย

สถานท่ีท่ีสรางตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ท่ีชาวบาลีกวารอยละ90ใหความนับถือมาก
ท่ีสุดและเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนน้ีสรางขึน้
เพ่ืออุทิศถวายแดพระวิษณุหรือท่ีคนไทยเรียกวา พระนารายณกับครุฑ มีรูปป้ัน
ประติมากรรมพระนารายณทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดท่ีตัง้อยูบนหนาผาริมทะเลท่ีสูงเกือบ 70 เมตร ทาง
ดานทิศตะวันตกเฉียงใตตัง้ของเกาะบาหลี เป็นวัดสําคัญ 1 ใน 5 แหงท่ีอยูริมทะเล สราง
ขึน้ในคริสตศตวรรษท่ี 11 มีการบูรณะในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 และไดรับการดูแล
รักษาเป็นอยางดี ภายในวัดแบงเป็น 3 สวนตามความเชื่อ คือ สวรรค มนุษย และ ภูตผี
ปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตัง้อยูสองขาง เวนชวงตรงกลาง ประตูถัดไปมี
รูปสลักเป็นหนากาก ดูนาเกรงขามเป็นผูพิทักษคุมครองอยูเหนือประตู ขางประตูประดับ
ดวยรูปสลักพระพิฆเณศ ชัน้สุดทายเป็นเจดียซ่ึงถือเป็นบริเวณท่ีมีความสําคัญท่ีสุดน้ัน จะ
อนุญาตใหเขาไดเฉพาะชาวฮินดูท่ีจะสวดบูชาเทพแหงทองทะเล

ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) เป็นชายหาดท่ีขึน้ชื่อหน่ึงของเกาะบาหลี หาดน้ี
นอกจากเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จากการไปเลนน้ําทะเล จูงมือเดินเลนชายหาดแลว
ยังขึน้ชื่อในเรื่องของรานอาหารซีฟูดสท่ีตัง้อยูเรียงรายริมชายหาด เราสามารถเลือกไดเลย
วา มุมไหนรานไหน เหมาะแกการน่ังกินซีฟูดส ชมวิว ชมพระอาทิตยตก ชมหน ุมสาว
เดินควงกัน กล่ินของ BBQ ของอาหารทะเลสด ไมวาจะเป็นกุง หอย ปู ปลา มีครบ ก็จะ
มาทําใหทานหิวขึน้มาทันที ประกอบน่ังจิบไวน หรือเบียรบินตัง ของอินโด น่ังชม
พระอาทิตยลับขอบฟา เป็นบรรยากาศท่ีสุดยอด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...พรอมชมพระอาทิตยตกดิน

 EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรือเทียบเทา*

 กิจกรรม เชา

เดินทางสูวิหารท่ีศักดิส์ิทธิ ์วิหารเทมภัคศิริงค (วัดพุศักดิส์ิทธิ)์ สรางในศตวรรษท่ี 13 เป็นวิหารศักดิส์ิทธสมัยโบราณใช
ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศกษัตริยเทาน้ัน ชมบอน้ําพุศักดิส์ิทธิ ์ท่ี TIRTA EMPUL ท่ีผุดขึน้จากใตดินเป็นพันปี โดย
ไมมีวันหมด ชมศิวลึงคศักดิส์ิทธิ ์และแทนบูชาเทพท่ีศักดิส์ิทธิแ์ละมหัศจรรย ทําเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ดานหนาปากถํา้

์ ์ ้ ่ ่



เป็นสระศักดิส์ิทธิ ์มีน้ําไหลพุงจากปากปลองแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อวา ถาใครอยากมีลูก ลองมาด่ืมหรืออาบ
น้ําท่ีน่ี จะมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง

นําทานชอปป้ิงยาน ตลาดปราบเซียน ใหทานไดสนุกสนานกับการตอรองสินคาพ้ืนเมืองในตลาด และราคาถูกท่ีสุดในบรรดา
ตลาดตางๆ ของพ้ืนเมืองชมถํา้ชางศักดิส์ิทธิ ์ท่ีมีรูปป้ันพระพิฒเนศอยู

นําทานเดินทาง ขึน้สู หมูบานคินตามานี ตัง้อยูบนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหน่ึงในอาณาจักรยุคตน ๆ บนเกาะ
บาหลี

นําทานชม ภูเขาไฟบาตูร ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร เป็นทะเลสาบซ่ึงเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร ซ่ึง
มีขนาดใหญท่ีสุดในบาหลีและตัง้อยูดานขางภูเขาไฟท่ียังคุกรุนอยู มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,717 เมตร

นําทานเดินทางตามเสนทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาทามกลางธรรมชาติป าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผานหุบเขาทุง
นาขัน้บันได อันเป็นเอกลักษณของเกาะบาหลี ใหทานไดเพลิดเพลินถายรูปกับทัศนียภาพท่ีงดงามราวสรวงสวรรค

บาย

นําทานเดินทางสู วัดเบซากีห เป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกใหเป็นวัด เป็นวัดในศาสนาฮินดูท่ีใหญ
ท่ีสุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิส์ิทธิท่ี์สุดเหนือวัดทัง้ปวง มีบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดเล็กๆ อีก 23 แหง แหงท่ี
เรียงรายอยูเป็นขัน้ๆ กวา 7 ขัน้ไปตามไหลเขา มีฉากหลังคือภูเขาไฟกุนุงอากุง เป็นภูเขาไฟท่ีสูงท่ีสุดของเกาะบาหลี

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี QUEST HOTEL TUBAN / PRIME BIZ HOTEL KUTA / IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเทา

ตลาดปราบเซียน

เทมภัคศิริงค

หมูบานคินตามณี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีท่ีมีของขายมากมาย และดวยพอคาแมคาท่ีตอราคา
เกงน้ันทําใหตลาดน้ีมีชื่อสําหรับคนไทยวา ตลาดปราบเซียน

วัดน้ําพุศักสิทธิ ์คนบาหลีสวนใหญมักเรียกวา ปุราเตียรตาอัมปึล ภายในวัดมีบอน้ํา
ศักดิส์ิทธิใ์สสะอาดท่ีผุดขึน้จากใตดิน เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบาหลี

เทือกเขาคินตามณี Kintamaniท่ีงดงามราวสรวงสวรรค และอากาศเย็นตลอดทัง้ปี คือชื่อ
หมูบานท่ีสวยงาม ไดชื่อมาจากเมืองโบราณแหงหน่ึง ตัง้อยูริมปากปลองภูเขาไฟกุนุง บา
ตูร มีทะเลสาบบาตูร และภูเขาไฟกุนุงบาตูร เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแหงหน่ึง
ของบาหลี



วันท่ี 3 บํารองแดนซ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดเบราตาน -
ทะเลสาบบราตัน - วัดทานาหลอต หรือ ปุราทานาหลอต

ทะเลสาบบาตูร

ภูเขาไฟบาตูร

บริเวณน้ีจะมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปีใกลกับภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนุงบารตูรเป็นทะเลสาบ
ซ่ึงเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร (GunungBatur)มีอายุกวา 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟท่ีชาวบาหลีใหการ
สักการะบูชานับวาเป็นภูเขาไฟท่ีมหัศจรรยของโลก มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพน
ลาวาและเถาภูเขาไฟมาแลวหลายครัง้

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดเบซากีห บาย

วัดเบซากิห ไดชื่อวาเป็วัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และถือวาศักดิส์ิทธิท่ี์สุดเหนือวัดทัง้ปวง วัด
เบซากีหตัง้อยูในเขตเมืองการังกาเซ็มคนท่ีน่ียกใหเป็นวัดหลวงหรือวัดคูบานคูเมือง มี
อาณาบริเวณกวางใหญไพศาล ประกอบดวยวัดใหญนอยรวมอยูดวยกันถึง 22 วัดตรง
กลางคือวัดใหญสุด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ตรงกลางซ่ึงเป็นวัดใหญ ใช
ประกอบพิธีสําหรับชนชัน้วรรณะสูง หามบุคลท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดูเขาไปอยางเด็ด
ขาด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 QUEST HOTEL TUBAN / PRIME BIZ HOTEL KUTA / IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู หมูบาน BATU BULAN VILLAGE เพ่ือ ชมระบําบารอง แดนซ เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณของชาว
เกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตวในตํานาน ซ่ึงมีหลังอานยาวและหางงอนโงง และเป็นสัญลักษณแทนวิญญาณดีงาม ซ่ึง
เป็นผูปกปักษรักษามนุษยตอสูกับรังดา ตัวละครท่ีเป็นสัญลักษณแทนวิญญาณชัว่ราย บารอง แดนซเป็นนาฏกรรมศักดิส์ิทธิ ์
การรายรํามีทาทีออนชอยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ นําทานแวะชมสินคาเครื่องเงิน หัตถกรรม ท่ีเป็นศิลปะของเกาะบาหลี

นําทานชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีใช
ประกอบพิธีกรรมของกษัตริยแหงราชวงศเม็งวีเทาน้ันถูกสรางในคริสตศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความสวยงามมีสระน้ําลอมรอบ
บริเวณวัดอันงดงาม

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 
บาย

จากน้ันเดินทางขึน้สู เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาท่ีงดงาม อากาศเย็นตลอดทัง้ปี ชมสวนผลไม, ผัก, ตนไมตางๆ ทัศนียภาพ
ของบาหลี ระหวางขึน้บนเทือกเขาเบดูกัล หมูบานดัชทและ ปุระอันท่ีงดงามสองขางทางขึน้ภูเขา

้ ้ ้



นําทานชม วัดอุลัน ดานู อยูในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ตัง้อยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตาน มีฉาก
หลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางชวงถูกค่ันดวยปุยเมฆสีขาว วัดน้ีสรางตัง้แตสมัยศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใชทําพิธีทางศาสนาพุทธและ
ฮินดู รวมทัง้อุทิศแดเทวี ดานู เทพแหงสายน้ํา บริเวณท่ีไมสามารถเดินขามไปได จะมีลักษณะเดนตรงศาลาซ่ึงมีหลังคาทรงสูงท่ีรี
ยกวาเมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชัน้ สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี

วัดแหงน้ีตัง้อยูริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบท่ีมี มนตขลัง ฉากหลังคือทุงนาขัน้บันไดท่ีคอย ๆ ลาดตาลง เป็นทะเลสาบ
ท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงมีรีสอรทใหนักทองเท่ียวท่ีตองการธรรมชาติแบบทุงหญา ทองนา และภูเขาไดเขาพักดวย ในตอนเชาหาก
ปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวท่ีสวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาตอากุง

นําทานเดินทางสู วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู ซ่ึงสรางไวเพ่ือบูชาเทพเจาแหงมหาสมุทรเป็นวิหาร
โบราณ สรางขึน้ในคริสตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรางไวริมมหาสมุทรอินเดีย ทานสามารถชมความงามและแบบการสรางอันแปลกตา
ของวิหารศักดิส์ิทธิ ์

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรือเทียบเทา*

บํารองแดนซ

วัดเม็งวี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บารองแดนซ (Barong Dance) การแสดงพ้ืนบานท่ีมีชืื่อเสียงของเกาะบาหลีซ่ึงนําเสนอ
เรื่องราวการตอสูระหวางบารองเป็นสัตวในตํานาน ซ่ึุงมีหลังอานยาวและมีหางงอนโงง
และเป็นสัญลักษณแทนวิญญานดีงามผูปกปักษรักษามนุษยตอสูกับรังตา ตัวละคนท่ี
เป็นสัญลักษแทนวิญญาณชัว่รายสลับฉากดวยการรายรําแบบบาหลีดัง้เดิมท่ีสืบทอดมาแต
โบราณกาล บารองแดนซถือไดวาเป็นนาฏรรมศักดิส์ิทธิท่ี์มีการรายรํามีทาทางออนชอย
งดงามประกอบดวยเสียงเพลงอันไพเราะ

Pura Taman Ayun หรือ Mengwi Temple คือ วัดสไตลฮินดู-บาหลีท่ีตัง้อยูทามกลาง
สวนสีเขียวท่ีรายลอมดวยแมน้ําเล็กๆ ณ ใจกลางเมือง Mengwi ทางตอนกลางของเกาะ
บาหลีความพิเศษของวัด Pura Taman Ayun อยูท่ีองคเจดียหลายชัน้ทรงสูงสไตลฮินดูท่ี
ตัง้เรียงแถวกันนับสิบองคท่ีผมยืนยันวามันชางสวยงามมากจริงๆ บริเวณรอบๆของตัววัด
ก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอายุหลายรอยปี และท่ีน่ีก็ยังมีรูปป้ันของ Barong สัตวใน
เทพนิยายหนาตาคลายกับสิงโตของชาวบาหลีท่ีถูกเชื่อวาเป็น “เจาแหงวิญญาณ”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทือกเขาเบดูกัล

วัดเบราตาน

 บาย

เบดูกัลตัง้อยูท่ีระดับความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ําทะเลเป็นแหลงท่ีพักตากอากาศ มี
ทะเลสาบท่ีสงบเงียบและถูกปกคลุมดวยมานหมอก เป็นทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟกุนุง
บราตัน เป็นแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญสําหรับไรนาในแถบน้ี จึงมีพิธีบูชาเดวีดะเนา มีสนาม
กอลฟ 18 หลุม ท่ีดีท่ีสุดแหงหนงในโลก วัดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ไดแก วัดปุราตะนาหลอต
(Pura Tanah Lot) วัดแหงน้ีตัง้อยูบนโขดหินใหญนอกฝ่ังย่ืนลํา้สูทะเลมองเห็นเป็นเงาสี
ดํา สวยท่ีสุดยามพระอาทิตยตกดิน ตะนาหลอต แปลวา ผืนดินในทองทะเล

วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดท่ีสําคัญ 1 ใน 5 ของเกาะ
บาหลี ตัง้อยูบริเวณริมทะเลสาบบราตันท่ีมีความสวยงามและมีมนตขลัง มีฉากหลังเป็น
ภูเขาท่ีสวยงามบนความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร สรางขึน้ในชวงศตวรรษท่ี
17 เพ่ือใชทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรางไวเพ่ืออุทิศแด เทวี ดานู เทพแหง
สายน้ําทองทะเลสาบบราตัน



วันท่ี 4 ยานคูตา - อนุสาวรียมหาภารตะ - สนามบินงูหราลัย หรือ
สนามบินกูรารัย - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทะเลสาบบราตัน

วัดทานาหลอต หรือ ปุราทานาหลอต

เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟกูนุงบารตูร เป็นศูนยรวมกิจกรรมทางน้ํา เชน สกีน้ํา การ
ลองเรือ และพายเรือทามกลางบรรยากาศทะเลสาบท่ีสวยงาม มีรีสอรทใหนักทองเท่ียวให
เขาพักอีกดวย

วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหนาผามหัศจรรยจุดชมวิวท่ีงดงามเป็นวิหารท่ีสราง
ในศตวรรษท่ี 16 โดยนักบุญนิธาราท่ีบําเพ็ญศีลภาวนาและศักดิส์ิทธิม์ากเป็นท่ีนับถือของ
ชาวบาหลี และเชื่อกันวามีงูเทพเจาคอยปกปักรักษาอยูภายใตวิหารแหงน้ี ลักษณะการ
สรางวัดอยูบนโขดหินคลายเกาะเล็กๆเวลาน้ําขึน้จะดูเหมือนอยูกลางทะเล เป็นวัดริมทะเล
1 ใน 5 แหงของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทัศนสวยงามกวาแหงอ่ืนๆเป็นสถานท่ีถายทําละครดัง
เชน ดอกแกวการะบุหนิงและภาพยนตรเรื่องตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN *หรือเทียบเทา*

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชานําทานสู ยานคูตา เซ็นเตอร ใหทานชอปป้ิงไดอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมตางๆ อาทิ ROXY,
QUICKSILVER, VERSACE

นําทานแวะชม อนุสาวรียมหาภารตะ ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเกาะบาหลี อนุสาวรียสีขาวบอกเลาเรื่องราวการสูรบของเทพใน
ตํานานมหากาพยมหาภารตะ เป็นเรื่องราวความขัดแยงของพ่ีนองสองตระกูลระหวางตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ จนบาน
ปลายไปสูมหาสงคราม ซ่ึงมีพันธมิตรของแตละฝ ายเขารวมรบดวยเป็นจํานวนมากกลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวางฝ ายธรรมะ
และฝ ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุดแลวฝ ายปาณฑพก็เป็นผูชนะในสงครามครัง้น้ี

ใหทานไดถายรูปเก็บภาพท่ีระลึกกอนจะนําทานกลับสูสนามบินนานาชาติงูระหไร

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติงูระหไร เกาะบาหลี

 
บาย

12.00 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FD397

15.15 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ยานคูตา

อนุสาวรียมหาภารตะ

ยานคูตา ใหทานอิสระช็อปป้ิง เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย มี Outlet ท่ีทาน
สามารถเลือกซ้ือสินคาเป็นแบรดแนมได

ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเกาะบาหลี มหาภารตะ เป็น เรื่องราวความขัดแยง ของ พ่ีนองสอง
ตระกูล ระหวาง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซ่ึงทัง้สองตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมา
จากทาวภรต แหง กรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู มหาสงครามท่ีทุงกุรุเกษตร ซ่ึงมี
พันธมิตร ของแตละฝ ายเขารวมรบดวยเป็นจํานวนมาก กลาวกันวาน่ีคือการตอสูระหวาง
ฝ ายธรรมะ และฝ ายอธรรม ความดี และความชัว่ ซ่ึงในท่ีสุดแลว ฝายปาณฑพก็เป็นผูชนะ
ในสงครามครัง้น้ี

สนามบินงูหราลัย หรือ สนามบินกูรารัย

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 บาย

สนามบินกูรารัย“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร ซ่ึงเป็นสนามบินท่ี
สรางขึน้เพ่ือระลึกถึงวีรบุรุษท่ีตอสูกับชาวดัชตเพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492
ตัง้อยูหางจากทางใตของเมืองเดนปาซารไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาท่ีเกาะบาหลีเร็ว
กวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทาง
บริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

9. การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริ

ษัทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ
21 วันกอนการเดินทาง

1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง

 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.

่



4. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

5. คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน

6. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

7. คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ

8. คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2. คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 600 บาท/ทริป/ตอทาน

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
PASSPORT : ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 600 บาท /ทริป/ตอทาน***

ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง

 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบิน

 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ีแบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก 
3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 
3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี



การยกเลิก
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้

สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1.1    ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 
2.1.2    ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว 
2.1.3    ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจาก
คาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน


