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สกัการะมหาศาสนสถาน 

“มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ” 
บาหล ี– คนิตามณี – บโุรพทุโธ 4 วนั 3 คนื (SL) 

 โดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ 
** รวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในแลว้ ** 

 
 บนิตรงดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR เพยีง 4 ช ัว่โมงนดิๆ 
 ONE DAY TOUR ทีย่อรค์ยาการต์า้ - มหาเจดยีบ์โุรพทุโธ – วงัสลุตา่น – พระราชวงั 

วอเตอรพ์าเลซ – วดัพรามนนัต ์
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 ชมพระอาทติยต์กดนิที ่วหิารตานะห ์ล็อต  แสงแดดกระทบพืน้ทะเลงดงามเกนิกวาจะ
บรรยาย 

 ชมระบ าพืน้เมอืงตน้ฉบบัของแท ้ “ บารอ้งแดน๊ซ ์“ 
 ภเูขาไฟทีง่ามทีส่ดุในคาบสมุทร “ ภเูขาไฟคนิตามน ี” 
 พกัโรงแรม 3* สะอาด ท าเลดยีา่น KUTA 
 ทานอาหารรมิหาดจมิบารนั ทานขา้วรมิทะเลบาหล ี 
 ชมทัศนยีภาพเทอืกเขาเบดกูัล – สวนสวรรคอ์ลูดูานู 

*****12 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย***** 

 
วนัแรกวนัแรก    กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  บาหล ีบาหล ี––  GGaarruuddaa  WWiissnnuu  ––  วหิารอูลูวาตู วหิารอูลูวาตู ––  หาดจมิบาหาดจมิบาร ัรนัน  ((LLDD))    
03.00 น. คณะมาพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู7 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

อ านวยความสะดวกใหก้ารตอ้นรับ  

05.50 น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่“เกาะสวรรคบ์าหล”ี ประเทศอนิโดนเีซยี โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิท ี SL258 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินูราลยั เกาะบาหล ีเมอืงเดนพาซาร ์เมอืงเอกของเกาะบาหล ีหลงัผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ตอ้นรับทา่นดว้ยพวงมาลยัดอกไมห้อมโดยสาวสวยชาวบาหลทีีส่นามบนิ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 นัน้เดนิทางเขา้ชม อนุสาวรยีม์หาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระ

วษิณุ อนุสาวรยีข์นาดใหญค่รึง่ตวั จ าลองมาจากรูปสกัการะของพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลก เป็น

รูปปัน้พระวษิณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจา้สงูสดุของชาวฮนิด ูขีน่กครุฑ (นกอนิทรยี)์ เทพกา

รูดา้ เทพเจา้แหง่อสิรเสรภีาพของชาวฮนิด ูซึง่เป็นพาหนะของพระองค ์มคีวามสงู 150 เมตร 

กวา้ง 64 เมตร ขนาดน ้าหนัก 4,000 ตนั  สวนวษิณุแหง่นีม้คีวามกวา้งโดยประมาณ 240 ไร่ และ

สถานทีแ่หง่นียั้งใชจั้ดแสดงโชว ์วัฒนธรรมบาหล ีเชน่ ระบ าบารอง ไวต้อ้นรับแขกบา้น แขกเมอืง

อกีดว้ย  

 

 ตอ่จากนัน้เดนิทางไปชมความงดงามของ วหิารอูลูวาต ูทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเหนอืมหาสมุทร

อนิเดยี พรอ้มชมววิทวิทศัน์ทีง่ดงามอกีมมุหนึง่ของเกาะบาหล ีชมวหิารหนุมาน ลงิมากมายทีม่า

ชมุนุมกนัทีว่หิาร (กรุณาระวงัแวน่ตา, ปากกา, หมวก ดว้ย 

หา้มลบูหัวลงิโดยเด็ดขาด)     

 

 ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แบบบาหลดี ัง้เดมิ ณ 

ชายหาดจมิบาลนั พรอ้มชมบรรยากาศงดงามรมิทะเลพระ

อาทติยล์บัขอบฟ้ารมิมหาสมุทรและดนตรบีรรเลงตามชายฝ่ัง  

น าคณะเขา้พกัที ่FAME HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่องวนัทีส่อง    ชมบารองแดนซ ์– วดัเม็งว ี– เทอืกเขาคนิตามณี – วดัน า้พุศกัด ิส์ทิธิ ์–  
                              ตลาดปราบเซยีน – อบุดุ  ((BBLLDD))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

 น าทา่นเขา้ชม ระบ าบารอง (Barong Dance) เป็นศลิปะการแสดงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาว

เกาะบาหล ีอนิโดนเีซยี บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซึง่มหีลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็น
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สญัลักษณ์แทนวญิญาณดงีาม ซึง่เป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษยต์อ่สูก้บัรังดา ตัวละครทีเ่ป็น

สญัลักษณ์แทนวญิญาณชัว่รา้ย บารอง แดนซเ์ป็นนาฏกรรมศักดิส์ทิธิ ์การร่ายร ามทีา่ทอีอ่นชอ้ย

งดงาม เสยีงเพลงไพเราะ 

 แวะชมโรงงานหัตถกรรม // รา้นกาแฟขีช้ะมด // โรงงานผา้บาตกิ 

 กอ่นเดนิทางขึน้สูเ่ทอืกเขา Kintamani ทีง่ดงามราวสรวงสวรรคแ์ละอากาศเย็นตลอดท ัง้

ปี สถานทีส่ถติ ของมวลเทพเจา้ตา่งๆ ชมภูเขาไฟบารต์รู ์ทีย่ังคงรอวนัปะทอุยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงแบบบาหลบีุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารลอยฟ้า 

ทา่มกลางหบุเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW 

 

 ชมทะเลสาบบารต์รู ์ทะเลสาบน ้าจดื ทีง่ดงามบนปากปลอ่งภเูขาไฟ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ แวะ

ถา่ยรูปกับทัศนยีภาพทีง่ดงามราวสรวงสวรรค ์

หลงัจากน ัน้เดนิทาง สู ่วหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เทม

ภคัศริงิค ์สรา้งในศตวรรษที ่13 เป็นวหิารศักดิส์ทิธ์

สมัยโบราณใชป้ระกอบพธิทีางศาสนาในราชวงศ์

กษัตรยิเ์ทา่นัน้ ชมบอ่น ้าพุศกัดิส์ทิธิ ์ที ่TIRTA 

EMPUL  ทีผ่ดุขึน้จากใตด้นิเป็นพันปี โดยไมม่วีนัหมด 

ชมศวิลงึคศ์กัดิส์ทิธิ ์และแทน่บชูาเทพทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละ

มหัศจรรย ์ท าเนยีบประธานาธบิดบีนเนนิเขา ดา้นหนา้

ปากถ ้าเป็นสระศกัดิส์ทิธิ ์มนี ้าไหลพุ่งจากปากปลอ่งแกะสลกัเป็นรูปอสิตร ี6 นาง ชาวบาหลเีชือ่วา่ 

ถา้ใครอยากมลีกู ลองมาดืม่หรอือาบน ้าทีน่ี่ จะมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง  

 จากน ัน้น าชมและชอ้ปป้ิงยา่น “ตลาดปราบเซยีน” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้

พืน้เมอืงในตลาด และราคาถูกทีส่ดุในบรรดาตลาดตา่งๆ ของพืน้เมอืงชมถ ้าชา้งศกัดิส์ทิธิ ์ทีม่รีูป

ปัน้พระพฒิเนศอยู ่กอ่นเดนิทางไปสูห่มูบ่า้น Celux ชมการท าเครือ่งเงนิเครือ่งทองทีง่ดงาม 

 น าคณะเขา้ชมพระราชวงัอุบุด (Puri Saren Ubud) ทีป่ระกอบไปดว้ยบา้นแบบพืน้เมอืง

บาหลหีลายหลงัในบรเิวณพืน้ที ่โดยอยู่กลางเมอืง ตรงขา้มกับตลาดงานศลิป์ จากนัน้อสิระเดนิ

เลน่ซือ้ของทีร่ะลกึฝากคนทีท่า่นรัก 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

    น าคณะเขา้พกัที ่FAME HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ยอรค์ยาการต์า – มหาเจดยีบ์ุโรพทุโธ – วงัสุลตา่น – พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ –  

                                วดัพรามนนัต ์(BLD) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยอรก์ยาการต์า้ โดยสายการบนิ…..เทีย่วบนิที.่...... 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มหาเจดยีบ์โุรพุทโธ 

“BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกสรา้งขึน้โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศไ์ศเลนทร ์

เป็นสถปูแบบมหายาน สนันษิฐานวา่สรา้งราว

ครสิตศ์ตวรรษที ่7-9 หรอืพุทธศกัราช 1393 ตัง้อยูท่าง

ภาคกลางของเกาะชวา บนทีร่าบเกฑ ุทางฝ่ังขวาใกล ้

กบัแมน่ ้าโปรโก หา่งจากยอกยาการต์า ทางตะวนัตก

เฉยีงเหนอื 40 กโิลเมตร มหาสถปูบโุรพุทโธ อนังดงาม

นัน้รังสรรคข์ึน้ดว้ยความรักความศรัทธาอยา่งเป่ียมลน้ตอ่

พระพุทธศาสนาของชนชาวศรวีชิยั ประตมิากรรมแตล่ะ
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ชิน้ไดรั้บการจัดวางอย่างงดงามลงตวัและมคีวามหมายอนัมนัียถงึธรรม ธรรมชาต ิหรอืจักรวาล 

โดยสรา้งขึน้จากหนิลาวา มพีืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงดา้นฐานเป็น

สีเ่หลีย่มจัตรัุสกวา้งยาวดา้นละ 123 เมตร แตล่ะดา้นมบีนัไดและซุม้ประตขูึน้สูม่หาเจดยี ์ซึง่มี

ทัง้หมด 10 ชัน้ ชัน้ 1-6 มลีักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่ม สว่นชัน้ที ่7-10 มลีกัษณะเป็นรูปทรงกลม สว่น

ฐานของบโุรพุทโธ ประกอบดว้ยขัน้บนัไดใหญ ่4 ขัน้ ก าแพงรอบฐานมภีาพสลักประมาณ 160 

ภาพ เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมนุษยท์ีย่ังขอ้งอยูใ่นกาม ผกูพันกบัความสขุ สนุกสนาน 

ความปรารถนาทางโลกอนัไมรู่จ้บ สว่นนีจั้ดอยูใ่นขัน้กามภมู ิในสว่นทีส่อง คอืสว่นบนของฐานนัน้ 

ผนังทัง้ดา้นนอกดา้นในมรีูปสลักเรือ่งราวเกีย่วกบัพุทธประวตัแิละชาดกตา่งๆ ประมาณ 1,460 

ภาพ ในสว่นนีถ้อืเป็นขัน้รูปภมู ิคอืขัน้ตอนทีม่นุษยห์ลดุพน้จากกเิลสทางโลกมาไดบ้างสว่นสว่นที่

สาม คอืสว่นของฐานกลมทีม่เีจดยีท์รงระฆังคว า่ จ านวน 72 องค ์แตล่ะองคบ์รรจดุว้ยพระพุทธรูป 

ตัง้เรยีงรายอยู ่3 ระดับ โอบลอ้มพระเจดยีอ์งคใ์หญซ่ึง่เป็นสญัลกัษณ์สดุยอดของบโุรพุทโธ 

จ านวน 72 นัน้ หากพจิารณาในทางธรรมแลว้หมายถงึ รูป 18 เจตสกิ 52 จติ 1 นพิพาน 1 และ

ฐานพระเจดยีท์ีเ่ป็นรูปบวัผลบิานนัน้บง่บอกถงึการรูต้ ืน่และเบกิบาน สว่นพระเจดยีอ์งคใ์หญนั่น้

ภายในไมไ่ดบ้รรจุส ิง่ใดไว ้อาจสือ่ใหเ้ห็นถงึความวา่ง อนัถงึทีส่ดุของนพิพานแลว้ ย่อมไรล้กัษณ์ 

ไรรู้ปรอยใดๆ ในสว่นนีถ้อืเป็นขัน้อรูปภมู ิทีม่นุษยไ์ม่ผกูพันกบัทางโลกอกีตอ่ไป จากนัน้น าทา่นสู ่

ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ทา่นจะไดช้มการสาธติการท าเครือ่งเงนิอยา่งละเอยีด โดยชา่งฝีมอืทีป่ระณีต  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่น ชมวงัสุลตา่น ทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่ของล ้าคา่ในวงัและเครือ่งใชต้า่งๆกอ่นทีก่ษัตรยิอ์งค์

สดุทา้ยจะลีภ้ัยและเปลีย่นการปกครอง ชมวงัเมกกะลงัและเครือ่งบรรณาการตา่งๆ  และหอ้งเก็บ

โบราณวตัถุและสิง่ล ้าคา่สมัยกอ่น  ประวตัติา่งๆทีม่คีวามเป็นมาน่าศกึษาและมคีา่ของอารยธรรมชวาให ้

ทา่นไดถ้า่ยรูปกับสญัลักษณ์ทีป่ระตวูงั จากนัน้น าทา่นสู ่พระราชวงัวอเตอรพ์าเลซ พระราชวงัวอ

เตอรพ์าเลซ มคีวามสวยสดงดงามแปลกตาจากพระราชวงัทัว่ไป เนือ่งจากโดยบรเิวณรอบของวงัจะมี

น ้าลอ้มรอบวงั และมคีวามสวยงามแตกตา่งกนัจากพระราชวงัอืน่ ๆ   ซึง่เลา่กนัวา่ในอดตีชาวบา้นมักจะ

สรา้งทีอ่ยู่อาศยัใกลก้ับแหลง่น ้า และอยู่ตามซอกซอย และใตด้นิ เพือ่ความสงบร่มเย็นในการด ารงชวีติ  

 จากนัน้น าทา่นชม วดัพรามนนัต ์ไดรั้บการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้เป็นต านานเรน้ลบั

แหง่เทพเจา้ฮนิดทูัง้สาม ชมตน้ก าเนดิรามายนะและเจดยีส์ามองคท์ีเ่รยีงรายกนัอย่างงดงามชมโบราณ

สถานทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงามมหัศจรรยต์ านานเทพแหง่ฮนิด ูจากนัน้น าทา่น  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางไปสนามบนิเดนปารซ์า เมอืงบาหล ี

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เดนพาซาร ์โดยสายการบนิ…..เทีย่วบนิที.่...... 

    น าทา่นเขา้พกัที ่รร. ในเกาะบาหล ี

 

น าคณะเขา้พกัที ่FAME HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี่วนัทีส่ ี ่ วหิารทานาลอ้ตวหิารทานาลอ้ต--  SShhooppppiinngg  รา้น รา้น KKRRIISSNNAA  --กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ ((BB))  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าคณะเดนิเลน่ถา่ยรูปชายหาดยา่น KUTA BEACH (หรอื NUSADUA BEACH หากมเีวลา) 

 จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางไป ชมวหิารกลางสมทุรอนิเดยี ทานาลอท เชือ่กนัวา่มงีเูทพเจา้ลาย

ศกัดิส์ทิธิค์อยปกปักรักษาอยูภ่ายใตว้หิารงดงามยิง่นัก

ยามพระอาทติยต์กดนิ ชมวหิารและหนา้ผามหัศจรรย์

และจุดชมววิทีง่ดงาม ทานาลอทเป็นวหิารทีส่รา้งใน

ศตวรรษที ่16 โดยนักบญุดายังระวาดทีีบ่ าเพ็ญศลี

ภาวนาและศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีนั่บถอืของชาวบาหล ี
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ชมวดับนโขดหนิรมิมหาสมุทรอนิเดยี เป็นสถานทีถ่่ายท าละครดงั ดอกแกว้การะบหุนงิ และ

ภาพยนตรเ์รือ่งตา่งๆ 

 แวะช็อปป้ิงของทีร่ะลกึทีร่า้น KRISNA ซือ้ของฝากกอ่นไปสนามบนิ 

11.00 น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิงรูาลัย เพือ่ท าการเชค็อนิ 

13.20 น.  น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL259 

17.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ 

******************************* 

 “มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ  

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราค่าบริการ 

เดอืนตลุาคม 2560 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 

0550-1125 
SL259 

1320-1715 

5-8 OCT 2017 21,999.- 

-6,500 4,900.- 
12-15 OCT 2017 22,999.- 

เดอืนพฤศจกิายน 2560 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
0550-1125 

SL259 
1320-1715 

16-19 NOV 2017 21,999.- -6,500 4,900.- 

เดอืนธนัวาคม 2560 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
0550-1125 

SL259 
1320-1715 

01-04 DEC 2017 22,999.- 

-6,500 4,900.- 

08-11 DEC 2017 22,999.- 

28-31 DEC 2017 23,999.- 

29 DEC -01 JAN 18 

วนัปีใหม ่
25,999.- 
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30 DEC -02 JAN 18 
วนัปีใหม ่

26,999.- 

31 DEC -03 JAN 18 

วนัปีใหม ่
24,999.- 

เดอืนมกราคม 2561 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
0550-1125 

SL259 
1320-1715 

10-13 JAN 2018 21,999.- 
-6,500 4,900.- 

24-27 JAN 2018 21,999.- 

เดอืนกมุภาพนัธ ์2561 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
0550-1125 

SL259 
1320-1715 

07-10 FEB 2018 21,999.- 

-6,500 4,900.- 
21-24 FEB 2018 21,999.- 

เดอืนมนีาคม 2561 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL258 
0550-1125 

SL259 
1320-1715 

01-04 MAR 2018 23,999.- 

-6,500 4,900.- 
07-10 MAR 2018 21,999.- 

14-17 MAR 2018 21,999.- 

21-24 MAR 2018 21,999.- 

 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท  
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท  
ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                              ราคา 5,000 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ DMK – DPS – DMK  (ตัว๋กรุ๊ป)  + ตัว๋ภายในบาหล ี– ยอคยา – บาหล ี
  คา่ทีพั่ก 2-3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม /คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท  
(ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละ

ใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

  รวมคา่ภาษีสนามบนิบาหลแีลว้  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ 
 คา่ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย  

 คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั  

 คา่ทปิไกด ์และคนรถทอ้งถิน่  4 US ตอ่คน , ตอ่วนัยงั
ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ 

 คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 ในกรณีคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ และภาษีสนามบนิทีเ่กนิกวา่ทีป่รับขึน้แลว้ ณ วนัที ่ 10 มกราคม 55 ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ย

ช าระเพิม่เตมิ  

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ  
มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และกรุณาช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั หากช าระลา่ชา้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัผูโ้ดยสารทา่นตอ่ไป ** กรณีตอ้งการช าระผา่นชอ่งทางอืน่ๆ 
กรุณาตดิตอ่ผา่นเจา้หนา้ที ่

 
หมายเหต ุ 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ / บรษัิทขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการไม่สามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

 
เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบตอ่ความ

เสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตาราง

บนิ ภัยธรรมชาตฯิลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความ
ลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนั

เนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 
ราคาโปรโมช ัน่ไมม่เีง ือ่นไขการยกเลกินะครบั ไมม่กีารคนืเงนิในทกุกรณี 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ 
ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 
5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


