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วันแรก

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน (-/L/D)

03.00

พร้ อ มกั น ที่ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง อาคาร 1 ชั้ น 3 ประตู 2 เคาน์ เ ตอร์ 1 สายการบิ น AIR ASIA โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน FD396
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร หรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย (บาหลีเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

06.00
11.15
เที่ยง

นั้นเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จําลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระ
ผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพกา
รูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาด
น้ํ า หนั ก 4,000 ตั น สวนวิ ษ ณุ แ ห่ ง นี้ มี ค วามกว้ า งโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่ แ ห่ ง นี้ ยั ง ใช้ จั ด แสดงโชว์
วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบําบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย
จากนั้นนําท่านเดินทางชม วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
อีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังทรัพย์ สินมีค้าของท่าน และ

ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด อาจเกิดอันตรายได้)
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เย็น
พักที่

นําท่ านเดิ นทางสู่ ชายหาดจิ มบารั น เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ ามกลางทรายขาวสะอาดและท้ องน้ําสีคราม
ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเส้นทางโซนทิศใต้ของสนามบินงูราห์ไร โดยที่จิมบารันมีชายหาดอยู่ 2 ฝั่ง
ด้านตะวันตกติดกับอ่ าวจิมบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรู หราเพิ่งเปิดใหม่ผุ ดขึ้นหลายแห่ ง ส่วนตะวันออกเป็นที่ตั้ ง
ของท่าเรือบีนัว บริเวณชายหาดจิมบารัน นักท่องเที่ยวนิยมไปนั่งกินบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกดิน บนฉากของวิว
ทิ ว ทั ศน์ ที่ ง ามตา อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แหล่ ง ที่ พ ลุ ก พล่ า นและสี สั น ของภาพชี วิ ตหมู่ บ้ านชาวประมง มี ป ลาสดๆมาขาย
นักท่องเที่ยวให้ได้ลิ้มลองปิ้งย่างกันริมชายหาก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
EDELWEISS PRIMO KUTA / LEGIAN PARADISO HOTEL / J4 HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - วัดพราหมนันต์ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ํา - บุ
โรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต (B/L/D)

เช้า
07.20
07.50

บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX ของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ตา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT8440
ถึง ย็อกยาการ์ตา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าบาหลี 1 ชั่วโมง)
นําท่านชม วัดพราหมนันต์ หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราว
ปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อ
ถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ.
2496 (ค.ศ. 1953) ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนา
ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47
เมตร
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นําท่านชม พระราชวังสุลต่า น สร้างขึ้นปี ค.ศ.1756-1790 บนพื้นที่ 14ตร.กม.โดยสุลต่านฮาเมงกูบูโวโน ที่ 1
ตามคติแบบฮินดู ซึ่งสมมติว่าพระราชวังเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล ภายในวังมีประตู 9 ชั้น หมายถึงทวาร
ทั้ง 9 ของมนุษย์ในคติฮินดูพระราชวังแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาผสมผสานกับดัชต์ ใช้เป็นสถานที่ประทับ
ของสุล ต่านยอกยาการ์ต าตั้ง แต่ อดีต จนถึง ปัจจุ บัน (ในปั จจุ บันนี้ ไม่ ได้ป ระทับ อยู่ถ าวรแล้ ว) ภายในพระราชวัง มี
สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้ างต่างๆ
ที่สวยงามและสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมชวาให้ได้ชมกัน มีการจัด
ห้องต่างๆ จัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของผู้ปกครองเมืองยอกยาการ์ตาให้ได้รับรู้ และมีสิ่งของเครื่องใช้
ส่วนพระองค์ต่างๆ รวมถึงของล้ําค่ามากมายที่หาชมได้ยาก

นําท่านชม พระราชวังน้ํา หรือ TAMAN SARI ถือเป็นปราสาทที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน โดยปราสาทแห่งนี้ถูก
สร้างมาตั้งแต่ปี 1755 หรือตั้งแต่สมัยสุลต่านองค์แรกของยอร์คยาการ์ต้า จนมาเสร็จสิ้นตอนสมัยสุลต่านองค์ที่ 2
ชื่อของ TAMAN SARI มาจากภาษาชวา โดยคําว่า TAMAN หมายถึง สวน หรือสวนสาธารณะ และ SARI หมายถึง
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ความสวยงาม หรือดอกไม้ ดังนั้น ชื่อของ Taman Sari จึงหมายถึงสวนแห่งความสวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นของ
ดอกไม้ ปราสาทสวนน้ํา ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 ทะเลสาป Segaran อยู่ทางทิศตะวันตก
ส่วนที่ 2 ที่สําหรับอาบน้ํา อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาป Segaran เรียกว่า UmbulBinangun ส่วนที่ 3 ได้สูญหายไป
แล้ ว คื อสระ PasareanLedok Sari และสระ Garjitawati ตั้ งอยู่ ทางทิ ศ ใต้ ข องที่ อ าบน้ํ า ส่ว นที่ 4 อยู่ ทางทิ ศ
ตะวันออก

นําท่านชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ หรือ มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์โธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโร
พุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุท
โธเป็นมรดกโลก
สักการะ วัดปะวน หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Candi Pawon มีขนาดเล็กแต่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
ที่มี ก ารตกแต่ ง ทางสถาปั ต ยกรรมที่ สมบู ร ณ์ แบบ คุ ณ จะประทั บ ใจในความสมมาตรที่ ไ ร้ ที่ติ แ ละรายละเอี ย ดอั น
ประณีตมากขึ้น เมื่อหวนนึกว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ชื่นชมฝีมือการก่อสร้างวัดอันน่าทึ่ง ขณะครุ่นคิด
ถึงจุดประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างวัดที่ยังเป็นปริศนาลึกลับมาจนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่
9 เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เชื่อกันว่า วัดทั้ง
สามแห่งนี้มีความเกี่ยวพันกันในเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากสร้างในตําแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน แต่ยังไม่ทราบถึง
ลักษณะของความเชื่อมโยงนี้อย่างแน่ชัด รวมถึงวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการก่อสร้างวัดปะวน อย่างไรก็ดี มีหลักฐาน
บางอย่า งบ่ งชี้ ว่า วั ดแห่ง นี้เ คยใช้ เป็ น สุสานของราชวงศ์ หรื อสถานที่ ประกอบพิ ธีฝั งศพ แต่ ไม่ อาจระบุตั วตนของ
กษัตริย์หรือราชินีที่ถูกฝังไว้ที่นี่ได้
นําท่านชม วัดเมนดุต หรือ Candi Mendut ซึ่งอยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อกันว่า ที่นี่เป็นสถานที่สําหรับ
ทําพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อขึ้นบันไดไปบน วัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ
แกะสลักจากหิน ฝั่งซ้ายเป็นรูปของเทพเจ้า Hariti เทพแห่งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางด้านขวาเป็น
ภาพสลักของเทพเจ้า Kuwera อยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เต็มไปด้วยทรัพย์สิน เดินเข้าไปภายในวัดเมนดุด
จะเห็นพระพุทธรูป หรือพระศากยมุนี ขนาบข้า งด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุต
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เย็น
พักที่

รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร
NEO AWANA HOTEL JOGJAKARTA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ย็ อ กยาการ์ ต า - เกาะบาหลี - วั ด อุ ลั น ดานู - ทะเลสาบบราตั น - วิ ห ารทานาล็ อ ท
(B/L/D)

เช้า
08.15
10.40
เที่ยง

บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX ของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT 8441
ถึง เกาะบาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าย็อกยาการ์ตา 1 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดอุลันดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบรา
ตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทํา
พิธีทางศาสนาพุทธและฮิ นดู รวมทั้ง อุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ง สายน้ํา บริเ วณที่ ไม่ สามารถเดินข้ ามไปได้ จะมี
ลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัส
กับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มี มนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนา
ขั้นบันไดที่ค่อยๆ ลาดต่าลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า
ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์
อากุง เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้าสร้ างความตื่นเต้น เช่น สกีน้า การ
ล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ
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นําท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร
เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบ
การสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์

เย็น
พักที่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
EDELWEISS PRIMO KUTA / LEGIAN PARADISO HOTEL / J4 HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่

ชมระบํ าบารอง แดนซ์ - หมู่ บ้า นคิ นตามานี - ภูเ ขาไฟบาตู ร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิ หาร
เทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน (B/L/D)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนําท่าน ชมระบําบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย
บารองเป็นสัตว์ในตํานาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซึ่งเป็นผู้ปก
ปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์
การร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ นําท่านแวะชมสินค้าเครื่องเงิน หัตถกรรม ที่เป็นศิลปะของเกาะ
บาหลี หลังจากนั้นนําท่านชมสินค้าผ้าบาติก

นําท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บน
เกาะบาหลี นําท่านชม ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัว
ของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล
1,717 เมตร นําท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็ น
สบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงาม
ราวสรวงสวรรค์
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เที่ยง

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหาร
ศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL
ที่ผุ ด ขึ้น จากใต้ ดิน เป็น พั น ปี โดยไม่ มีวั น หมด ชมศิ วลึ ง ค์ ศัก ดิ์ สิทธิ์ และแท่ น บู ชาเทพที่ ศั กดิ์ สิทธิ์ แ ละมหั ศจรรย์
ทําเนี ยบประธานาธิบดี บนเนิ นเขา ด้ า นหน้า ปากถ้ํ าเป็น สระศั กดิ์สิทธิ์ มีน้ํ าไหลพุ่งจากปากปล่อ งแกะสลักเป็นรู ป
อิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ําที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

จากนั้นนํ าท่า นช้อ ปปิ้ง ย่าน ตลาดปราบเซี ยน ให้ท่านได้สนุ กสนานกั บการต่ อรองสิน ค้าพื้ นเมื องในตลาด และ
ราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมืองชมถ้ําช้างศักดิ์สิทธิ์ ที่มีรูปปั้นพระพิฒเนศอยู่เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มี
ชื่อเสียงของบาหลี ที่นี้ท่านจะได้ชมการทํากาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่ง
ได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด และร้านของฝาก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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วันที่ห้า

01.35
04.50

เกาะบาหลี - ท่ าอากาศยานนานาชาติงูร ะห์ไ ร - ท่ าอากาศยานดอนเมื อง – กรุง เทพฯ
(-/-/-)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี
นําท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD399
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*****************************************************

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนือ
่ งจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ํากว่า11ปี)

เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ํากว่า11ปี)

พักเดี่ยว

20 - 24 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562

23,999
34,999

23,999
34,999

23,999
34,999

3,500
4,000

29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562
17 - 21 มกราคม 2562

34,999
22,999

34,999
22,999

34,999
22,999

4,000
3,500

24 - 28 มกราคม 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

22,999
23,999

22,999
23,999

22,999
23,999

3,500
3,500

28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562
14 - 18 มีนาคม 2562

23,999
23,999

23,999
23,999

23,999
23,999

3,500
3,500

21 - 25 มีนาคม 2562
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562

23,999
23,999

23,999
23,999

23,999
23,999

3,500
3,500

10 - 14 เมษายน 2562
11 - 15 เมษายน 2562

30,999
31,999

30,999
31,999

30,999
31,999

4,000
4,000

13 - 17 เมษายน 2562
18 - 22 เมษายน 2562

31,999
23,999

31,999
23,999

31,999
23,999

4,000
3,500

27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562
09 - 13 พฤษภาคม 2562

23,999
23,999

23,999
23,999

23,999
23,999

3,500
3,500

23 - 27 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. - 03 มี.ค. 2562

23,999
23,999

23,999
23,999

23,999
23,999

3,500
3,500

13 - 17 มิถุนายน 2562
20 - 24 มิถุนายน 2562

24,999
24,999

24,999
24,999

24,999
24,999

3,500
3,500

27 ม.ย. - 01 ก.ค. 2562
04 - 08 กรกฎาคม 2562

24,999
24,999

24,999
24,999

24,999
24,999

3,500
3,500

11 - 15 กรกฎาคม 2562
18 - 22 กรกฎาคม 2562

24,999
24,999

24,999
24,999

24,999
24,999

3,500
3,500
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1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
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01 - 05 สิงหาคม 2562

22,999

22,999

22,999

3,500

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

นกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่า
ด้ว ยกรณี ใดๆทั้ ง สิ้ น เพราะว่ า ทางบริษั ท ได้ ทํ า การจ่ า ยค่ า ตั๋ ว ไปให้ กับการสายการบิ นเรี ย บร้ อ ยแล้ว โปรดอ่ า น
ข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิได้
ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการ
ใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการ ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อ มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลัก ฐานการชําระเงิน ค่าบริก ารต่างๆ และหน้าสมุดบัญ ชี
ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
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ทั้ง นี้ ทางบริ ษั ทจะหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ด้ จ่ า ยจริ ง จากค่ า บริ ก ารที่ ชํา ระแล้ ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจั ด การนํ า เที่ ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่ อ นการเดิ น ทางสํ า หรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทางนั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะชํ า ระค่ า บริ ก ารเพิ่ ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อให้ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับ ผิด ชอบใดๆ ต่ อความเสีย หายหรื อค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่เ พิ่ม ขึ้น ของนั กท่ องเที่ ยวที่มิ ได้ เ กิ ดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น แ ละรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
2. สิ่ง ของที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายกั บ อาวุ ธ เช่น กรรไกรตัด เล็ บ มี ด พก แหนบ อุ ป กรณ์กี ฬาฯ จะต้ องใส่ ก ระเป๋ า ใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่
กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจํากัด
จํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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