
  

 

 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหล ี
11.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน

รอยลั บรูไน (BI) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์  ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI 

514   
17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเคร่ือง 
21.15 น. จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) 

เท่ียวบินท่ี    BI 757 



23.35 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย สนามบินแห่งน้ีตั้งช่ือไวเ้พื่อเป็นเกียรต์ิแก่ พนัโท อี กุสตี งูระห์ไร ผูบ้ญัชาการกองก าลงัชาวอินโดนีเซีย 
วีรบุรุษในการสู้รบท่ีมาร์กาเม่ือตกอยู่ในวงลอ้มของกองก าลงัชาวดตัช์ ระหว่างการปฏิวติัอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ 
สนามบินแห่งน้ีตั้งอยู่ห่างจากทางใตข้องเมืองเดนพาร์ซ่าร์ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ทีพ่กั เขา้พกัโรงแรม BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า 

วนัที ่2 
ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอมัปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อป
ป้ิงตลาดปราบเซียน - วดัเลมปูยางค์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผา้บาติกในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผา้บาติก

ทัว่ไป ศูนย์เคร่ืองเงิน ให้ท่านไดช้มงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใช้ต่างๆ ท่ีมีการออกแบบไว้
อยา่งสวยงามเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้านคินตามณี หมู่บา้นแห่งน้ี
เป็นจุดชมววิ ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ท่ีสวยงามท่ีสุด ชมววิทิวทศัน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์
ท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกและมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท้่านไดช้มวิวทิวทศัน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสูงกวา่ 1,717 
เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ท่ีเกิดข้ึนจากการยุบตวัของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกท่ีลอยพดัผา่น อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพแห่งความประทบัใจ 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นตมัปะซิริง น าท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วดัน ้ าพุศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงคน
ไทยมกัจะเรียกกนัวา่ วดัตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามต านาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผูย้ิง่ใหญ่ของเบอดูลูใชเ้วท
มนตแ์กะสลกัอนุสรณ์สถานน้ีดว้ยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศว์าร์มาเดวาใชใ้นประเพณีปลงพระ
ศพของราชวงศ ์(ซ่ึงเช่ือกนัวา่ท าให้ราชวงศ ์หลงัจากเสียชีวิตลงไดก้ลายเป็นเทพเจา้) ภายในวดัท่านจะไดพ้บกบับ่อ
น ้าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัมีน ้ าผดุข้ึนมาตลอดเวลาเช่ือกนัวา่พระอินทร์ทรงสร้างข้ึนตอนท่ีเจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อ
น ้าอมฤตชุบชีวิตนกัรบของพระองคส์ถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 10 บ่อน ้ าพุศกัด์ิสิทธ์ิใสสะอาดท่ีผุดข้ึน
จากใตดิ้น เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเช่ือวา่ถา้ไดม้าอาบน ้า จะเป็นสิริมงคลและขบัไล่ส่ิงเลวร้าย 
และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผูค้นนิยมเดินทางมาเพื่อช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่ีน ้ าพุแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก 
จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดปราบเซียน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเส้ือผา้,ของท่ี
ระลึก,ผา้พนัคอ,ผา้โสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไมแ้กะสลกั และสินคา้พื้นเมืองอีกมากมาย วัดเลมปูยางค์ (Pura 
Lempuyang Temple) วดัเก่าแก่ท่ีสะทอ้นศิลปวฒันธรรมของชาวบาหลีตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ท่ีแบ่งพื้นท่ีของวดัเป็น 3 ส่วนเหมือนกบัร่างกายมนุษย ์(ส่วนศีรษะ ร่างกาย และปลายเทา้) โดยชั้นบนสุดจะเป็นท่ี
ประทบัขององค์พระศิวะ หน่ึงในเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์ (ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ให้ท่านอิสระ
ถ่ายภาพกบัประตูหินขนาดใหญ่ ท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟอากุง หน่ึงในภูเขาท่ียงัคงมีพลงับนเกาะบาหลี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

วนัที ่3 
บาหลสีวงิค์ – วดัทามนัอายุน– ทะเลสาบบราตัน – วดัอูลนัดานูบราตัน – ชมววินาขั้นบันได – วดัทานาห์
ลอต - Kecak Dance 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 น าท่านสู่ บาหลีสวิงค์ (Bali Swing Family) สนุกสนานกบัการนัง่ชิงชา้ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม (รายการนี้ ไม่
รวมค่าน่ังชิงช้า ประมาณ 700 บาท) และเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ กบัรังนกขนาดใหญ่ ทามกลางธรรมชาติ ระหวา่ง
นั้นให้ท่านไดช้มการท ากาแฟขีช้ะมด (Coffee Plantation) ท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดทามัน
อายุน หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วดัท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของบาหลี สร้าง
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ในอดีตวดัหลวงของกษตัริยข์องราชวงคเ์มง็ว ีใชส้ าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
ราชวงคเ์ม็งวี ให้ท่านไดช้มเจดียบ์าหลีท่ีมีเอกลกัษณ์ในการสร้างโดยสร้างข้ึนเป็นชั้นๆสูงข้ึนไปแลว้มุงดว้ยฟาง ชม
ความงามของก าแพง, ประตูวดัท่ีก่อดว้ยหินสูง แกะสลกัลวดลายต่างๆไวอ้ยา่งงดงาม จากนั้นเดินทางข้ึนสู่ เทือกเขาเบ
ดูกลั เทือกเขาท่ีมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตการท าเกษตรกรรมของชาวบาหลี
ในแบบต่างๆ เช่น การท านาขั้นบนัได, สวนผกั และสวนผลไม ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน  น าท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัท่ี

ส าคญั 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบบราตนัท่ีมีความสวยงามและมีมนตข์ลงั มีฉากหลงัเป็นภูเขาท่ี
สวยงามบนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลกวา่ 1,000 เมตร สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชท้  าพิธีกรรมทางศาสนา
พุทธและฮินดู และสร้างไวเ้พื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน ้าทอ้งทะเลสาบบราตนั ลกัษณะเด่นของวดัแห่งน้ีจะมี
ศาลาซ่ึงมีหลงัคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงดว้ยฟางซ้อนกนัถึง 11 ชั้น อีกทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้ตีพิมพรู์ปลงดา้นหลงั
ธนบตัรแบบ 50,000 รูเป๊ียะห์ของอินโดนีเซีย น าท่านเดินทางกลบั ระหวา่งทาง ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัธรรมชาติ
ท่ีสดช่ืน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต  ไดรั้บฉายาวา่ "วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" ค  าวา่ ทา
นา แปลวา่โลก ค าวา่ ลอต แปลวา่ทะเลเช่ือวา่วดัแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของการบรรจบกนัของธรรมชาติและจกัรวาล 
เป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลกัษณะคลา้ยเกาะ  
เวลาน ้ าข้ึนจะดูเหมือนวดัอยูก่ลางทะเล เวลาน ้ าลดสามารถเดินขา้มไปยงัตวัวดัได ้วดัน้ีสร้างข้ึนโดยนกับวชฮินดูช่ือ 
ดงั ฮยงั นิราร์ธา  ในสมยัศตวรรษท่ี 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจา้และปีศาจแห่งทอ้งทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของ
บรรยากาศริมฝ่ังทะเลยามอาทิตยใ์กลล้าลบัขอบฟ้าท่ีแสนงดงาม จากนั้นน าท่านชม ระบ าไฟ (Kacak Fire Dance) 
โชวร์ะบ าไฟบูชาเทพเจา้ท่ีมีช่ือเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกณัฑ์
โดยมีหมู่คนรายลอ้มคอยร้องและส่งเสียงเป็นจงัหวะประสาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า   

วนัที ่4 
สนามบินงูระห์ไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – 
พพิธิภัณฑ์Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน า้  

เช้า น าท่านเดินทางสู่สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” 
07.10 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน (BI) เท่ียวบินท่ี BI758  
09.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง เพื่อ

ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็น
ท่ีประทบัของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ บน
พื้นท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน ้ า 257 ห้อง ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในพระราชวงัแห่งน้ีคือสระวา่ยน ้ าจ  านวน 5 สระ คอกมา้ติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับมา้เพื่อแข่งโปโลของ



องคสุ์ลต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั หอ้งจดังานเล้ียงท่ีสามารถจุคนไดถึ้ง 4,000 คน และสุเหร่าท่ีจุ
คนได ้1,500 คน พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บเหล่าบรรดารถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีจะไม่
เปิดให้บุคคลทัว่ไปเขา้ไปไดย้กเวน้ในวนัส าคญัทางศาสนาอิสลามประจ าปี คือวนัเฉลิมฉลองเน่ืองในวนัส้ินสุดการ
ถือศีลอด และในวาระน้ีจะมีการเล้ียงอาหารให้กบัคนทัว่ไปอีกด้วย จากนั้นน าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก 
มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน 
ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนั ภายในมสัยดิประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสม
ส าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งน้ีเป็นการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทชัมาฮาล 
ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลอง
เรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิดซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จากนั้นน า
ท่านเขา้ชม พิพธิภัณฑ์Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 
แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององค์สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์
และเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องคสุ์ลต่านแห่งบรูไน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้ า

บรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้ าท่ีมีคนอยูอ่าศยัต่อเน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบา้นเรือนแบบปลูกสร้างอยู่
บนเสาค ้ายนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าน้ีมีทั้ง บา้นพกัอาศยั, มสัยดิ, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานี
ต ารวจ, ร้านคา้, ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรกว่าสามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวน
ประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน ้าของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว
จากทัว่โลกท่ีไดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม พิพธิภัณฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธี
ราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใช้ขององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิ
เช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจากผูน้ า
ประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) 
หรือท่ีเรียกกนัว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะใน
ประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น ้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที ่5 มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ซ่ึงสร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่าน
องคปั์จจุบนั มสัยดิทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยดิแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการ
น าเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแท้
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เ ร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายใน
ประกอบดว้ย ห้องสวดมนต ์2 ห้องแยกชาย หญิง โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวง



เพื่อเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มูอิซซดัดิน วดัเดาละห์ 
ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน  
** กรณทีีม่ัสยดิมีพธีิกรรมหรือปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านถ่ายรูปบริเวณภายนอกแทน** 

10.55 น.  ออกเดินเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน รอยลั บรูไน (BI) เท่ียวบินท่ี BI 513 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

ราคาแนะน าเร่ิมตน้ บาหล ีบรูไน PERFECT OF ASIA 

อนิโดนีเซยี บรูไน 5 วนั 4 คนื โดยสายการรอยลั บรูไน (BI) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

14 เม.ย. – 18 เม.ย. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

05 พ.ค. – 09 พ.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

16 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

21 ก.ค. – 25 ก.ค. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

11 ส.ค. – 15 ส.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

15 ก.ย. – 19 ก.ย. 63 22,900 22,900 22,900 13,060 4,900 

20 ต.ค. – 24 ต.ค. 63 23,900 23,900 23,900 12,860 4,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ภายใน 1 วัน หลังจากการจองโดยโอนเขำ้บัญชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้

เทำ่นัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซำ่ภำยใน 3 วนันบัจำก

วนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำติยกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัวำ่กรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซำ่ไดท้นัที 

4. หำกทำ่นท่ีตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นติดตอ่เจำ้หนำ้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสำรทกุ

ครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รำยบคุคล 

(แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร

เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครวัของ

ทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% (เฉพำะคำ่บรกิำร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำทิเช่น ค่ำเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท,์ คำ่ซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดินทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกินจำก

ทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 23 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำ
กระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
5. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (1,500 บำท) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำคำ่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทวัร ์ไม่วำ่จะดว้ยสำเหตใุด ทำงบริษัทขอ

สงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แตส่ำยกำรบินและช่วงเวลำ

เดินทำง   

2.  หำกตั๋วเครือ่งบินท ำกำรออกแลว้ แตท่ำ่นไมส่ำรถออกเดินทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยตำมที่เกิดขึน้จริง 

และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 



3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบินก ำหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรำ่งกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยำ่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้

(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บั

ทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวนท่ี 

บรษัิทฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดินทำงอื่นท่ีเดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิท
ตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อนกำร
เดินทำงของทำ่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรยีกคืนไดค้ือ คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว 
และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู (วีซำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น คำ่วีซำ่และคำ่บริกำรยื่นวีซำ่ / ค่ำมดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน หรอืคำ่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไมว่่ำเหตผุลใดๆตำมทำงบรษัิท

ของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ิดกนัและบำงโรงแรม  อำจจะ
ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 


