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วันแรก
10.30 น.
13.25 น.

18.40 น.

เย็น

จากนั้น

กรุงเทพฯ • บาหลี • หาดจิมบารัน
(-/-/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ SL 258

**หมายเหตุ : เวลาบินแต่ ละพีเรียดอาจจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คและตรวจสอบเวลาบินด้ านท้ ายรายการ
หรื อ สอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ่อนทาการจอง**
เดินทางถึง สนามบินงูระห์ รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
พบการต้อ นรั บ อย่ า งอบอุ่ น จากเจ้า หน้า ที่ (เวลา
ท้ องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่ าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)
รั บประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน
(Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
ของสดสดที่จบั จากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อม
ชมความงดงามของชายหาดรู ปครึ่ งเสี้ ยวพระจันทร์
ในยามเย็น ปั จ จุ บนั หาดจิ มบารั น ถื อเป็ นหนึ่ งใน
ชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้ บนหาดยังมีร้านอาหารซี ฟูดส์ที่ต้ งั อยู่เรี ยงรายอยู่ริมชายหาดเป็ นจานวน
มาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น กุง้ หอย ปู ปลา หรื อปลาหมึก ที่เข้ากันดี กบั กับ
น้ าจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั SUN BOUTIQUE HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
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วันที่สอง
เช้ า
07.20 น.
07.50 น.
จากนั้น

เดินทางสู่

บาหลี • ย็อกยาการ์ ตา •เทวลัยปรัมบานัน •บุโรพุทโธ •วัดปะวน •วัดเมนดุต •ช้ อปปปิ้ ง (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 รับประทานอาหารเช้ า แบบ Set Box ของทางโรงแรม ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ รัย
ออกเดินทางสู่ ย็อกยาการ์ ตาโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 8440
เดินทางถึง ย็อกยาการ์ ตา (เวลาท้ องถิ่นที่ยอ็ กยาการ์ ตาช้ ากว่ าบาหลีหนึ่งชั่วโมง)
ชมเทวลัยปรัมบานัน หรื อ จันดีราราจงกรั ง คือ
เทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซีย ตั้งอยูใ่ นเขตชวากลาง ห่ างจากเมือง
ยกยาการ์ ต าไปทางตะวัน ออกประมาณ 18
กิ โ ลเมตร ตัว วัด นั้น สร้ า งขื้ น เมื่ อ ราวปี พ.ศ.
1390 แต่หลังจากสร้างเสร็ จได้ไม่นาน ตัววัดก็
ถู ก ทอดทิ้ ง และถู ก ปล่ อ ยให้ ท รุ ดโทรมตาม
กาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึง
ได้มี ก ารเริ่ ม บู ร ณะวัด ขึ้ น มา การบู ร ณะของ
สิ่ งก่อสร้างหลักสิ้ นสุ ดลงเมื่อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)ในปั จจุบนั ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็ นมรดกโลกและ
นับได้ว่าเป็ นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรม
และความใหญ่โตของปรางค์ซ่ ึงมีความสู งถึง 47
เมตร
มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรื อ บาราบูดูร์ คนไทยรู ้จกั
ในชื่ อ บุ โ รพุ ท โธ เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ชื่ อ เสี ย งของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย บริ เ วณภาค
กลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ห่ าง
จากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว
40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 1393 โดยบุ โ รพุ ท โธเป็ นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธนิ กายมหายาน ถ้าไม่นบั นครวัดของกัมพูชาซึ่ งเป็ นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ
ศาสนาพุท ธ บุ โ รพุท โธจะเป็ นศาสนสถานของศาสนาพุท ธที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์ก าร
ยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็ นมรดกโลก
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เทีย่ ง
สั กการะ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
วัดปะวนหรื อที่รู้ จักกันในชื่ อว่ า Candi
Pawon มี ข นาดเล็ ก แต่ เ ป็ นสถานที่
ปฏิบตั ิธรรมของพุทธศาสนิ กชนที่มีการ
ตกแต่ ง ทางสถาปั ต ยกรรมที่ ส มบู ร ณ์
แบบ คุณจะประทับใจในความสมมาตร
ที่ไร้ที่ติและรายละเอียดอันประณี ตมาก
ขึ้ น เมื่ อ หวนนึ ก ว่ า วัด นี้ สร้ า งขึ้ นเมื่ อ
หลายร้ อ ยปี มาแล้ ว ชื่ น ชมฝี มื อ การ
ก่ อ สร้ า งวัด อัน น่ า ทึ่ ง ขณะครุ่ น คิ ด ถึ ง
จุดประสงค์เริ่ มแรกในการก่อสร้างวัดที่
ยังเป็ นปริ ศนาลึกลับมาจนถึงปัจจุบนั วัดแห่ งนี้ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาที่
มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองแห่ งคือ วัดเมนดุตและวัดบุโรพุทโธ เชื่อกันว่า วัดทั้งสามแห่ งนี้ มีความเกี่ยวพันกันใน
เชิงสัญลักษณ์ เนื่ องจากสร้างในตาแหน่งที่เป็ นเส้นตรงเดียวกัน แต่ยงั ไม่ทราบถึงลักษณะของความเชื่อมโยงนี้
อย่างแน่ชดั รวมถึงวัตถุประสงค์เริ่ มแรกในการก่อสร้างวัดปะวน อย่างไรก็ดี มีหลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าวัดแห่ ง
นี้เคยใช้เป็ นสุ สานของราชวงศ์หรื อสถานที่ประกอบพิธีฝังศพ แต่ไม่อาจระบุตวั ตนของกษัตริ ยห์ รื อราชินีที่ถูก
ฝังไว้ที่นี่ได้

รหัสทัวร์ : THB11-SL-ID-8FEB-19JUN20
นาท่ านชม

เย็น
จากนั้น

วัดเมนดุตCandi Mendut ซึ่งอยูห่ ่ างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เชื่อกันว่า ที่นี่เป็ นสถานที่สาหรับทาพิธีบูชาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ วัดเมนดุดตใหญ่กว่าวัดปะวนเล็กน้อยเมื่อขึ้นบันไดไปบนวัดเมนดุด จะมีระเบียงภาพเล็กๆ แกะสลัก
จากหิ น ฝั่งซ้ายเป็ นรู ปของเทพเจ้า Hariti เทพแห่ งความโชคดี อยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่ทางด้านขวาเป็ นภาพ
สลักของเทพเจ้า Kuwera อยูท่ ่ามกลางเด็กๆ และกระสอบที่เต็มไปด้วยทรัพย์สิน เดินเข้าไปภายในวัดเมนดุด
จะเห็นพระพุทธรู ป หรื อพระศากยมุนี ขนาบข้างด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสารี บุต จากนั้น นาท่าน
เพลิดเพลินช้อปปิ้ งที่ MALIOBORO สถานที่ชอ้ ปปิ้ งยอดนิ ยมของย็อกยาการ์ ตา ให้ท่านเลือกซื้ อของฝาก
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ของที่ระลึก ฯลฯ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HORISON HOTEL JOGJAKARTA หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานย็อกยาการ์ ตา
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม
เช้ า
08.00 น.
10.30 น.
เทีย่ ง
จากนั้น

ย็อกยาการ์ ตา • บาหลี • วัดบราตัน • นาขั้นบันได
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 รับประทานอาหารเช้ า แบบ Set Box ของทางโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สนามบิน สนามบินย็อกยาการ์ตา
ออกเดินทางสู่ บาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ QZ 8441
เดินทางถึง บาหลี (เวลาท้ องถิ่นบาหลีเร็วกว่ าย็อกยาการ์ ตาหนึ่งชั่วโมง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางใช้เ วลาประมาณ 2 ชั่ว โมง เยี่ ย ม
ชมวั ด บราตั น (PuraUlundanuBratan)
วัด นี้ ตั้ง อยู่ต รงกลางของเกาะบาหลี อยู่ ห่
งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็ นวัดที่
มีชื่อเสี ยงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริ เวณ
ริ มทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะ
เป็ นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็ นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่า
สาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดย
สร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่ งสายน้ า ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยูใ่ นธนบัตร 50,000 รู เปี ยห์ ของประเทศ
อินโดนี เชีย โดยอากาศในบริ เวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้น นาท่านสู่ นาข้ าวขั้นบันได(RICE TERRACE)
เป็ นนาข้าวที่สวยที่ สุดและเป็ นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้ไกลถึงภูเขาบาตูร์ มี พ้ืนที่ 6ตารางกิ โลเมตร
ลักษณะเด่นคือเป็ นนาข้าวขั้นบันไดที่เรี ยงกันเป็ นชั้นๆอย่างสวยงามและท่านสามารถเดินลงไปถ่ายรู ปใกล้ๆได
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เย็น
จากนั้น

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MAX ONE UBUD HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่

วัดเทมภัคสิ ริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์ • วัดเลมปูยางค์
(เช้ า/กลางวันบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
เดินทางสู่ วัดนา้ พุศักดิ์สิทธิ์ หรื อคนไทยเรียกว่ า วัดเทมภัคสิ ริงค์ หลีเรี ยกว่าวัด PuraTirtaEmpul ภายในวัดมีบ่อ
น้ าศักดิ์สิทธิ์ซ่ ึงผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพบูชาวัดนี้ดว้ ยเชื่อว่ากาเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้าน
นิยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์แห่ งนี้ สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและ
เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิตสาหรั บท่ านที่ต้องการลงน้าพุศักดิ์สิทธ์ กรุ ณาเตรี ยมชุ ดสาหรั บเปี ยก 1 ชุ ด ผู้หญิงที่มี
ประจาเดือนไม่ สามารถลงไปในนา้ ได้
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เที่ยง

และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิ ริงค์น้ ี เองคือ ตลาด
ปราบเซี ยน มี ร้านขายของพื้น เมื องต่ างๆมากมายให้
ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบ
สุ ดๆ จึงเป็ นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กบั ตลาดแห่งนี้
เดิ น ทางสู่ : หมู่ บ้ า นคิ น ตามณี ( KINTAMANEE) เป็ น
หมู่ บ ้า นณความสู ง 1,500 เมตรซึ่ งท่ า นจะได้รั บ ชม
ทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur)
และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur)ที่หมู่บา้ นแห่งนี้
พร้ อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
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จากนั้น

นาท่านชมปุราเบซากิห์(Pura Besakih)นิ ยมเรี ยกกันอีกชื่ อว่าวัดแม่ หรื อวัดหลวงแห่ งเบซากิห์ (Mother
Temple of Besakih)วัดที่ ใหญ่ ที่สุดมี ความสวยงามที่ สุดอันดับ1และสาคัญที่ สุดของบาหลี เป็ นสถานที่
ท่องเที่ ยวที่ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็ นจานวนมากโดยด้านหลังของวัดนั้นเป็ นภู เขาไฟกุนุงอากุง (Mount
Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี วัดเบซากิห์เป็ นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลียงั ถือเป็ นวัด
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวงมีบริ เวณกว้างใหญ่ไพศาลประกอบด้วยวัดเล็กๆ ประมาณ 23 แห่ งตั้งเรี ยงรายอยู่
เป็ นขั้น ๆกว่ า 7 ขั้น ไปตามไหล่ เ ขาโดยวัด ที่ มี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด คื อ ปุ ร าเปนาทารั น อากุ ง ( Pura
่ รงกลาง จากนั้น เดินทางสู่ วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่
PenataraaAguan) ซึ่ งตั้งอยูต
เป็ นอันดับสามของเกาะบาหลีและมีความสาคัญมากในวัฒนธรรมบาหลีน้ นั มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่
ริ มเกาะทางฝั่งตะวันออกของบาหลีแต่ควรระวังฝูงลิงแม็กแค็กที่ดุร้ายซึ่งอาศัยอยูบ่ ริ เวณยอดเขา
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เย็น
จากนั้น

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั MAX ONE UBUD HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3* ดาว ของมาตรฐานบาหลี
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
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วันที่ห้า
เช้ า

บาหลี สวิงค์ • วิหารทานาต์ ลอต • ร้ านกฤษณา • กรุงเทพฯ

(เช้ า/กลางวัน/-)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
เดินทางสู่ จุดไฮไลท์ของโปรแกรมบาหลีสวิงค์ Bali Swingให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนานคล้ายกับการ
นัง่ ชิงช้าโดยค่ าใช้ จ่ายสาหรั บลูกค้ าที่ต้องการเล่ นชิ งช้ าเพิ่มเติมประมาณ300บาท ใช้เวลานัง่ ประมาณ 5 นาที
หรื อถ้าท่านไม่ตอ้ งการนัง่ ชิงช้าบริ เวณนั้นมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรู ปสวยสวยมากมาย

น าท่ า นไปยัง วิ ห ารทานาต์ ล อต (Pura
Tanah Lot)ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดและเป็ นจุด
ที่ มีนักท่ องเที่ ยวถ่ายภาพมากที่ สุดของ
เกาะบาหลีวิหารนี้ ต้ งั อยู่บนผาหิ นนอก
ชายฝั่งในเวิ้งอ่าวอันเกิดจากการกัดเซาะ
ของเกลี ย วคลื่ น สิ่ ง ที่ ท าให้ ว ัด แห่ ง นี้ มี
ความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์
ลอตยามพระอาทิ ต ย์ ต กจะเห็ น เป็ น
เสมื อนภาพของหอคอยสี ดาและไม้ช่อ
ใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความ
อ่อนช้อยของภาพวาดจีน
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เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริ เวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่น้ ีร้าน Krisnaที่
มีชื่อเสี ยงของบาหลี
ได้ เวลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินงูระห์ รัย
19.40 น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL) เทีย่ วบินที่ SL 259
23.05 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**หมายเหตุ : เวลาบินแต่ ละพีเรียดอาจจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คและตรวจสอบเวลาบินด้ านท้ ายรายการ
หรื อ สอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ่อนทาการจอง**
************************************************************

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ .....บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง

จานวน

ไฟลท์ บิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย่ ว

08 – 12 ก.พ.63

20

SL258: 12.55-18.30
SL259: 19.20-23.05

25,900

25,900

24,900

4,000

21 – 25 ก.พ.63

24

SL258: 12.55-18.30
SL259: 19.20-23.05

23,900

23,900

22,900

4,000

06 – 10 มี.ค.63

34

SL258: 12.55-18.30
SL259: 19.20-23.05

22,900

22,900

21,900

4,000

27 – 31 มี.ค.63

20

SL258: 12.55-18.30
SL259: 19.45-23.35

24,900

24,900

23,900

4,000

14 – 18 เม.ย.63

24

SL258: 13.05-18.45
SL259: 19.45-23.35

26,900

26,900

25,900

4,000

17 – 21 เม.ย.63

25

SL258: 13.25-18.40
SL259: 19.40-23.05

25,900

25,900

24,900

4,000

24 – 28 เม.ย.63

25

SL258: 13.25-18.40
SL259: 19.40-23.05

25,900

25,900

24,900

4,000

22 – 26 พ.ค.63

24

SL258: 13.05-18.45
SL259: 19.45-23.35

24,900

24,900

23,900

4,000

05 – 09 มิ.ย.63

25

SL258: 13.25-18.40
SL259:19.40-23.05

24,900

24,900

23,900

4,000

13 – 17 มิ.ย.63

20

SL258: 13.25-18.40
SL259: 19.40-23.05

25,900

25,900

24,900

4,000

19 – 23 มิ.ย.63

30

SL258:13.25-18.40
SL259:19.40-23.05

24,900

24,900

23,900

4,000
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อัตราค่ าบริการรวม









ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ย๊ อกยา-บาหลี
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุ และค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุ ระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทาการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ย นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ ง ให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )

รหัสทัวร์ : THB11-SL-ID-8FEB-19JUN20
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มกี ารชารุด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรูปต่ างๆหรื อแม้ กระทัง่ ตราปั๊มลายการ์ ตูน ทีไ่ ม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

