บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน
(วัดพราห์มนันต์ - มาลิโอโบโร่ - มหาเจดียบ์ ุโรพุทโธ - พระราชวังสุลต่าน บาร็อง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารตานะห์ ล็อต - ช้อปปิ้งกฤษณะ เซ็นเตอร์)

ราคาเริ่มต้น

30,900.บาท/ท่าน

เดินทางระหวํางเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559
-ออกเดินทางตั้งแตํ 4-10 ทํานขึ้นไป ไมํมีหัวหน๎าทัวร์ มีไกด์ท๎องถิ่นชํานาญเส๎นทางคอยดูแลแล
-ออกเดินทาง 15 ทําน ชึ้นไป มีหัวหน๎าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท๎องถิ่นชํานาญเส๎นทางคอยดูแล

ไฮไลท์

- เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์ พรัง่ พร้อมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม “เมืองยอร์กยาการ์ต้า”
- เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลทีน่ ั่งชัน้ ประหยัดทีด่ ีทสี่ ุดในโลก
- ชม “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาทีใ่ หญ่ทสี่ ุดทีส่ ร้างจากหินภูเขาไฟ
- ชม “วัดพรามนันต์” สถานทีส่ ิงสถิตของเทพเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั้ สามของศาสนาฮินดู
- ชม “วังสุลต่าน” พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์องค์แรก จนกระทัง่ องค์ปัจจุบัน
- ชมทัศนียภาพทีง่ ดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต”
- ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง แดนซ์” การต่อสูร้ ะหว่างความชัว่ และความดี
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจุใจกันที่ ตลาดอุบูด พิเศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว

วันแรก
03.30 น.
06.35 น.
10.05 น.
12.10 น.
13.30น.

ค่ํา
วันที่สอง
เช๎า

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต๎า – ยอร์คยาการ์ต๎า – วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน มาลิโอโบโรํ
เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด๎า
อินโดนีเซีย
ออกเดินทางสูจ่ าการ์ต๎า โดยสายการบิน การ์รูด๎า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
เดินทางถึงสนามบินจาการ์ต๎า**รอเปลี่ยนเครื่อง**
หมายเหตุ : ระหวํางเปลี่ยนเครื่องมีเจ๎าหน๎าที่รับลูกค๎า คอยดูแลเพื่อนําลูกค๎าไปยังอาคารผู๎โดยสาร
เดินทางตํอสูํ ยอร์คยาการ์ต๎า โดยเที่ยวบินที่ GA208
ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต๎า “ย็อกยาการ์ตา” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ พรั่งพร้อมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม
เช่น ความเงียบสงบของวัดพุทธและฮินดูที่งดงาม นําท่ านชม วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดก
โลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมูํวิหารแหํงปรัมบานันของฮินดู ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มี
สิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา ขนาบข้างด้วย
วิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ (ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต๎) ฝั่งตรงข้ามทางตะวันออกคือ
วิหารเล็กๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ(นนที) หงส์ของ
พระพรหม(ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบันเหลือแต่ นนที ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพื้นที่
ส่วนกลางซึง่ มีกําแพงล้อมรอบคือวิหารราชสํานักสองหลังซึ่งมีกําแพงล้อมรอบคือวิหารราชสํานักสอง
หลังซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทําเครื่องเงินอย่าง
ละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต นําท่านช้อปปิ้ง ถนนมาลิโอโบโรํ จําหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น
เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่ง รวมงานศิลปะต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เราจะมี
โอกาสได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนชวาอีกด้วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ GRAND T JOKRO YOGYAKARTA HOTEL หรือระดับเทียบเทํา 4 ดาว
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – พระราชวังน้ําสุลตําน – พระราชวังน้ํา –
สนามบิน ยอร์คยาการ์ต๎า – บาหลี
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ มหาสถูปบุโรพุทโธ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก ในปีพ .ศ.
2534บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
และศาสนาพุทธ สร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต บนฐานสี่เหลี่ยม หากมองจากพื้นดินใน
ระยะไกล บุโรพุทโธ คือสถูป ซึ่งเป็นรูปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนด้วยกัน บุ
โรพุทธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน
...
จากนั้นชม วัดทางพุทธศสนาที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็
มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ จากนั้นนําชมพทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่ วัดเมนดุท
ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์ อวโลกเตศวร และพระ
โพธิสัตว์วัชรปาณี

เที่ยง

เย็น
20.30 น.
22.50 น.

วันที่สาม
เช๎า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “Kraton Yogyakarta” หรือ พระราชวังสุลตําน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ําค่าในวังและเครื่องใช้
ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และ
ห้องเก็บโบราณวัตถุและสิง่ ล้ําค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะ
ธรรมชวา ... จากนั้นชม พระราชวังน้ํา สถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาว
สรรกํานัลในว่ายน้ําเล่นเบิกบานสําราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็น
สาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายน้ํา ของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหาก
โดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ ดนพาร์ซํา โดยสายการบิน การ์รูด๎า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 254
เดินทางถึงทําอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง“บาหลี” ตั้งอยู่เกือบ
กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วย
ธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอ ดต่อกันมาเป็นเวลานับ
พันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทาง8วัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก
นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ HARRIS SUNSET ROAD HOTEL หรือระดับเทียบเทํา 4 ดาว
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ๎าบาติก - หมูํบ๎านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง
– ตลาดปราบเซียน – อูบุด - จิมบารัน
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรมที่พัก พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่นยามเช้าแรก
ของเมืองสวรรค์แห่งนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๏านซ์
(BARONG DANCE) เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ
เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกร ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอํานาจในการรักษาโรค
ต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอๆ
กัน...นําท่านชม ศูนย์ผ๎าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความ
แตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทํามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟ บาร์ตูร์ ซึ่งอยูํบริเวณ
หมูํบ๎านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอก
ปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ
ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็น
ทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บ าร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่อง
ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น นําท่านสู่ วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อ
สร้างบ่อน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ําในสระมีอํานาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ ท่าน
สามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระให้
เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้
แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลาดปราบเซียน สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทาง

ค่ํา

วันที่สี่
เช๎า

เที่ยง

เย็น

ท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง นําท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงาน
ศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริม ชายหาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บริการทํานด๎วยอาหาร
ทะเล เลิศรสพร๎อมน้ําจิ้มรสเด็ด ทํามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ HARRIS SUNSET ROAD HOTEL หรือระดับเทียบเทํา 4 ดาว
วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - คูต๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นําท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน ) ที่วัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอํานาจ นับย้อนถึง
สมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3
ภพ 3 โลกสวยงามมาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขา เบดูกัล ”
ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามทีต่ ั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน ที่อยู่
ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ําริมทะเลส าบบราตัน มีฉากหลังเป็น
ภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว ใช้ทําพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี
ดานู เทพแห่งสายน้ํา มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น
สวยงามมากท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake
Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ําลง เป็นทะเลสาบที่มี
ชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ใน
ตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount
Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหาร
ตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดําและเถาไม้
เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่
อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะ
เท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่ง ามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน
สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล” นําทํานสูํแหลํงช๎อปปิ้งยําน คูต๎า
เซนเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE,
POLO, ARMANI และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่คุณพอใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ HARRIS SUNSET ROAD HOTEL หรือระดับเทียบเทํา 4 ดาว

วันที่ห๎า กฤษณะ เซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต๎า – กรุงเทพฯ
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรมที่ พัก

13.40 น.

นําท่านช้อปปิ้งที่ร้านของฝาก กฤษณะ เซ็นเตอร์ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากชื่อดังของบาหลีเพื่อฝาก
คนทางบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไม้แกะสลัก , อุปกรณ์สปา , ภาพวาด ฯลฯ
ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางสูํสนามบิน
ออกเดินทางจากเดนพาซาร์ โดยสายการบินการูด๎า อินโดนีเซีย สูํกรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 409

14.35 น.

ถึงสนามบินจาการ์ต๎า ระหวํางรอเปลี่ยนเครื่อง ให๎ทํานได๎พักผํอนอยํางสะดวกสบายที่ Emerald Sky

Lounge
16.40 น.
20.10 น.

หมายเหตุ : ระหวํางเปลี่ยนเครื่องมีเจ๎าหน๎าที่รับลูกค๎า คอยดูแลเพื่อนําลูกค๎าไปยังอาคารผู๎โดยสาร
ออกเดินทางจากจาการ์ต๎า โดยเที่ยวบินที่ GA 864
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข๎อควรควรทราบ :
 สําหรับทํานที่ต๎องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายขายกํอนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
******************

อัตราค่าบริการ
-ออกเดินทางตั้งแตํ 4-10 ทํานขึ้นไป ไมํมีหัวหน๎าทัวร์ มีไกด์ท๎องถิ่นชํานาญเส๎นทางคอยดูแลแล
-ออกเดินทาง 15 ทําน ชึ้นไป มีหัวหน๎าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท๎องถิ่นชํานาญเส๎นทางคอยดูแล

กําหนดการดินทาง

เด็ก อายุ 2-12 ปี

ผู๎ใหญํ พัก
ห๎องละ 2-3 ทําน

พักกับ 1 ผู๎ใหญํ

พักเดี่ยว

พักกับ 2 ผู๎ใหญํ
มีเตียง

พักกับ 2 ผู๎ใหญํ
ไมํมีเตียง

เพิ่มทํานละ

14-18 ก.ย., 28ก.ย.-02 ต.ค. 59

30,900

29,900

28,900

6,000

5-9 ต.ค. 59

30,900

29,900

28,900

6,000

20-24 ต.ค. 59

31,900

30,900

29,900

6,000

2-6 , 16-20 พ.ย. 59

30,900

29,900

28,900

6,000

1-5 , 8-12 ธ.ค. 59

31,900

30,900

29,900

6,000

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่นเดินทางตั้งแตํ 20 ทํานขึ้นไปโดยมีหัวหน๎าทัวร์ดูแล และให๎บริการ

อัตรานี้รวม





ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)
อัตรานี้ไมํรวม







ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD.x 5 วัน = 15 USD.

เงื่อนไขการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในแต่ละครั้ง กรณีมีผู้เดินทางต่ํากว่า 4 ท่าน หากมีผู้เดินทางตั้ งแต่ 20
ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระมาแล้ว
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใ นกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
ข๎อกําหนดและเงื่อนไข
 ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป หากครบ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
 โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะที่นั่งว่ างของตั๋วเครื่องบิน และสถานะห้องพัก
ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยแล้ว ต้องทําการชําระเงินทันที หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางสายการบินและทาง
โรงแรมกําหนดขึ้นมา
การสํารองที่นั่งและชําระเงิน
 ยืนยันการสํารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร๎อมสํงสําเนาหนังสือเดินทาง
 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
1. ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
2. ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
3. จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจํา
 หลังจากสํารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน -เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ต้องทําวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทํา Refund ได้ ผู้เดินทางต้อ งรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อ ตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่
ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตั๋วเครื่องบิน

 ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป -กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่
สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

 ค่าภาษีสนามบิน,

ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห๎องพัก

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ

 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริมให้ (Extra Bed)

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มได้

 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐา น
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

