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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม บาหล ี4 วนั 3 คนื สายการบนิ ROYAL BRUNEI 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

2-5 กรกฎาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

9-12 กรกฎาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

30-2 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

20-23 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

27-30 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

3-6 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

17-20 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

24-27 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

8-11 ตลุาคม 2562 17,777 17,777 16,777 3,500 11,777 

15-18 ตลุาคม 2562 17,777 17,777 16,777 3,500 11,777 

29 – 1 พฤศจกิายน 2562 19,777 19,777 18,777 5,550 13,777 

 

FANTASTIC BALI 4 วนั 3 คืน 

โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI 
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*** เด็ก INFRANT ราคา 6,500 บาททุกพเีรียด** 

FLIGHT DETAILS 

ROYAL 
BRUNEI 

BI514 BKK-BWN 13.30 17.15 
BI513 BWN-BKK 10.55 12.40 

                                                                                น ้ำหนักกระเป๋ำโหลด 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั 
 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดนิทำง 
หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจอง***** 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-บรูไน – บาหลี    BADROCK HOTEL / GRAND 

KUTA หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

2 วดัทามนัอายุน (วดัเม็งวี)- ทะเลสาบบราตนั – วดัอลูนัดานู บราตนั – 

ชมวิวนาขั้นบนัได – วดัทานาหล์อต  

   BADROCK HOTEL / GRAND 

KUTA หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

3 ระบ าบารองแดนซ-์หมูบ่า้นคินตามณี-วดัเตียรต์าอมัฟีล (วดัตมัปะซิ

ริง)-พิเศษ บุฟเฟ่ห ์BBQ ท่ีหาดจิมบารนั – ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซียน 

   BADROCK HOTEL / GRAND 

KUTA หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

5 บาหลี – บรูไน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)     

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัร ์คดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางไมว่กวนท าใหไ้มเ่สียเวลาเดินทาง  

 บินโดยสายการบินPREMIUM ROYAL BRUNEI น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวช่ือดงัมากมายอาทิ เชน่ วดัเม็งว ี,ทะเลสาบบ

ราตนั ,วดัอูลนัดานู บราตนั , วดัทานาหล์อต , หมูบ่า้นคินตามณี , วดัตมัปะซิริง 

 โรงแรมท่ีพกัเป็นระดบั 4 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั  

 พิเศษ ชมโชวร์ะบ าบารองแดนซ ์/ บุฟเฟ่หบ์ารบี์คิวท่ีหาดจิมบารนั 

 

วนัท่ีหน่ึง        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-บรูไน – บาหลี                                                      (-/-/-) 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอร ์U ประตูท่ี 9 สายการ

บิน ROYAL BRUNEI เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 
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13.30 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เท่ียวบินท่ี BI514 (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ชัว่โมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

17.15 น. เดินทางถึงประเทศบรูไน รอเปล่ียนเครื่อง 

21.15 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศอินโดนีเซีย บาหลี โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เท่ียวบินท่ี BI757 (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

23.35 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพารซ์่ารห์รือเกาะบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งน้ีตั้งช่ือไวเ้พ่ือเป็นเกียรต์ิแก่ พนัโท อี กุสตี งูระหไ์ร ผูบ้ญัชาการกอง

ก าลงัชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสูร้บท่ีมารก์าเมื่อตกอยูใ่นวงลอ้มของกองก าลงัชาวดตัช ์ระหวา่งการ

ปฏิวติัอินโดนีเซียเพ่ืออิสรภาพ สนามบินแห่งน้ีตั้งอยูห่่างจากทางใตข้องเมืองเดนพารซ์่าร ์ประมาณ 13 

กิโลเมตร เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบั

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากน้ันน า

ท่านเดินทางเขา้สูโ่รงแรม 

ท่ีพกัโรงแรม BADROCK HOTEL / GRAND KUTA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง        วดัทามนัอายุน (วดัเม็งวี)- ทะเลสาบบราตนั – วดัอูลนัดานู บราตนั – ชมวิวนาขั้นบนัได  

                    วดัทานาหล์อต                                                                                                    (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่วดัทามนัอายุน (Taman Ayun Temple) หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเม็งวี ( The 

Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของบาหลี สรา้งในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 

17 ในอดีตวดัหลวงของกษัตริยข์องราชวงคเ์ม็งวี ใชส้ าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงคเ์ม็ง

วี ใหท้่านไดช้มเจดียบ์าหลีท่ีมีเอกลกัษณใ์นการสรา้งโดยสรา้งข้ึนเป็นชั้นๆสูงข้ึนไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชม

ความงามของก าแพง, ประตูวดัท่ีก่อดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลายต่างๆไวอ้ยา่งงดงาม จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู ่ทะเลสาบบราตนั น าท่านชม วดัอูลนัดานู บราตนั ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวดัท่ี

ส าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉาก

หลงัเป็นภูเขาท่ีสวยงามบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สรา้งข้ึนในชว่งศตวรรษท่ี 17 

เพ่ือใชท้ าพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสรา้งไวเ้พ่ืออุทิศแด่ เทว ีดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้ง

ทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งน้ีจะมีศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซอ้นกนัถึง 

11 ชั้น อีกทั้งยงัเป็นสญัลกัษณท่ี์ใชตี้พิมพรู์ปลงดา้นหลงัธนบตัรแบบ 50,000 รูเป๊ียะหข์องอินโดนีเซีย 
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เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลบั ระหวา่งทาง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัธรรมชาติท่ีสดช่ืน ชมวิวนาขั้นบนัได 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่วดัทานาหล์อต ( Pura Tanah Lot ) ไดร้บัฉายาวา่"วดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม

ท่ีสุดของบาหลี" ค าวา่ ทานา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเชื่อวา่วดัแห่งน้ีเป็นสญัลกัษณข์องการ

บรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไป

ในทะเล สรา้งอยูบ่นโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะ เวลาน ้าข้ึนจะดูเหมือนวดัอยูก่ลางทะเล เวลาน ้าลด

สามารถเดินขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดัน้ีสรา้งข้ึนโดยนักบวชฮินดูช่ือ ดงั ฮยงั นิรารธ์า ในสมยัศตวรรษท่ี 11 

เพ่ืออุทิศใหแ้ก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ใหท้่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝ่ังทะเลยาม

อาทิตยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกัโรงแรม BADROCK HOTEL / GRAND KUTA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม         ระบ าบารองแดนซ-์หมู่บา้นคินตามณี-ทะเลสาบบารต์ูห ์-วดัเตียรต์าอมัฟีล (วดัตมัปะซิริง) 

                     พิเศษ บุฟเฟ่ห ์BBQ ท่ีหาดจิมบารนั – ชอ้ปป้ิงตลาดปราบเซียน                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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น าท่านชมการแสดง ระบ าบารองแดนซ ์( Barong Dance ) การแสดงพ้ืนบา้นท่ีมีช่ือเสียงของเกาะ

บาหลีซ่ึงน าเสนอเรื่องราวการต่อสูร้ะหวา่ง บารองเป็นสตัวใ์นต านาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ 

และเป็นสญัลกัษณแ์ทนวิญญาณดีงามผูป้กปักษ์รกัษามนุษย ์ต่อสูก้บั รงัดา ตวัละครท่ีเป็นสญัลกัษณ์

แทนวิญญาณชัว่รา้ย สลบัฉากดว้ยการรา่ยร าแบบบาหลีดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์

ถือไดว้า่เป็นนาฏกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีการร่ายร ามีท่าทีอ่อนชอ้ยงดงาม ประกอบดว้ยเสียงเพลงอนัไพเราะ 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั หมู่บา้นคินตามณี หมูบ่า้นแห่งน้ีเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบารต์ูห ์และ

ทะเลสาบบารต์ูห ์ท่ีสวยงามท่ีสุด ชมวิวทิวทศัน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบารต์ูหท่ี์ถูกปกคลุมไปดว้ย

หมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านสู ่หมูบ่า้นตมัปะซิริง น าท่านชม วดัเตียรต์าอมัปีล (Tirta Empul Temple) วดัน ้าพุ

ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงคนไทยมกัจะเรียกกนัวา่ วดัตมัปะซีริง (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหา

เสนาบดีผูย้ิ่งใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วทมนตแ์กะสลกัอนุสรณส์ถานน้ีดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณส์ถาน

แห่งราชวงศว์ารม์าเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซ่ึงเชื่อกนัวา่ท าใหร้าชวงศ ์หลงัจาก

เสียชีวิตลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัมีน ้าผุดข้ึนมา

ตลอดเวลาเชื่อกนัวา่พระอินทรท์รงสรา้งข้ึนตอนท่ีเจาะพ้ืนพิภพเพ่ือสรา้งบ่อน ้าอมฤตชุบชีวิตนักรบของ

พระองคส์ถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนราวศตวรรษท่ี 10 บ่อน ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผุดข้ึนจากใตดิ้น เป็นท่ี

เคารพสกัการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อวา่ถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิงเลวรา้ย และ

รกัษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดินทางมาเพ่ือช าระรา่งกายใหบ้ริสุทธ์ิ ท่ีน ้าพุแห่งน้ีเป็นจ านวน

มาก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (BBQ BUFFET) ณ ชายหาดจมิบารนั ท่ีมีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นท่ีตั้ง

ของรา้นอาหารทะเล เรียงรายเป็นระเบียบยาวนับรอ้ยโต๊ะ พรอ้มบรรยากาศดินเนอรริ์มทะเลยาม

อาทิตยอ์สัดงท่ีแสนโรแมนติก 

จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองราคาถูกมากมายเชน่

เส้ือผา้,ของท่ีระลึก,ผา้พนัคอ,ผา้โสรง่พ้ืนเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั และสินคา้พ้ืนเมืองอีกมากมาย 

ท่ีพกัโรงแรม BADROCK HOTEL / GRAND KUTA หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหา้          บาหล ี– บรูไน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                     (-/-/-) 

04.00 น. น าท่านเดินทางออกจากโรงแรมเพ่ือไปยงัสนามบินงูระหไ์ร “Ngurah Rai International Airport” 

07.10 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เท่ียวบินท่ี BI758 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินบรูไน รอเปล่ียนเครื่อง 

10.55 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เท่ียวบินท่ี BI513 

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** โปรแกรมทวัรอ์าจปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม เพื่อผลประโยชนสู์งสุดของลูกคา้*** 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม บาหล ี4 วนั 3 คนื สายการบนิ ROYAL BRUNEI 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

2-5 กรกฎาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

9-12 กรกฎาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

30-2 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

20-23 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

27-30 สงิหาคม 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

3-6 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

17-20 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

24-27 กนัยายน 2562 16,777 16,777 15,777 3,500 11,777 

8-11 ตลุาคม 2562 17,777 17,777 16,777 3,500 11,777 

15-18 ตลุาคม 2562 17,777 17,777 16,777 3,500 11,777 

29 – 1 พฤศจกิายน 2562 19,777 19,777 18,777 5,550 13,777 

 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั  หากเป็นชว่ง

เทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ

เดินทาง)  
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- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39 วนั หกัเงินมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศอินโดนีเซียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและอินโดนีเซีย ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้

เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพ่ิมของน ้ามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียง

เสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณา

สอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนกักระเป๋า ส าหรบัโหลด 30 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 
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 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง

อยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถและหัวหนา้ทวัรท่ี์คอยบริการเรา

โดยประมาณ 30 USD หรือประมาณ 1,050 บาท ต่อทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกทวัรทุ์กท่าน 
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หมายเหตุ : 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย 10 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณด์งักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าสว่นตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมด หรือบางสว่น ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต 

ใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณท์างการเมือง การจลาจล ภยั

ธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางสว่นหรือทั้งหมด โดย

ความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถรว่มทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไม่รวมทวัรใ์น

บางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD(ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง 

เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น ้าหนกักระเป๋าโหลดคนละ 30 กิโลกรมั*.*.*.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมั 


